Project voorstel:

Doarpstsjerke Metslawier.

“Van Kerk naar infocentrum, sociaal culturele en maatschappelijke
ontmoetingsplek”.
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Hoofdstuk 1

Inleiding.

Op 26 april 2010 fuseerden de Herv. Kerk Metslawier / Niawier, de Geref Kerk Metslawier
en de Gerf kerk Niawier tot P.K.N. gemeente Metslawier / Niawier. Hieraan vooraf ging een
proces van eenwording van meer dan tien jaar. Tijdens dit proces en voorafgaande aan de
fusie werden ook een aantal beslissingen genomen met betrekking tot de (kerk) gebouwen die
bij de diverse kerken / gemeenten in eigendom zijn.
Het betreft dan de Geref. Kerk in Niawier (de Moeting) de Herv. Kerk in Niawier (de
Kleastertsjerke), het dorpshuis in Niawier (Ny Sion) de Herv Kerk in Metslawier
(Doarpstsjerke) en de Geref. Kerk in Metslawier (Rehoboth).
Gezien de grote structurele beheers- en onderhoudslast vanwege deze gebouwen in relatie tot
de structurele inkomsten van de te fuseren en inmiddels gefuseerde gemeenten werd besloten
om:
1. de Geref. Kerk Niawier buiten de kerkelijke exploitatie te brengen en te verkopen.
Deze verkoop is inmiddels (nov 2011) gerealiseerd. Het kerkgebouw krijgt een
woonbestemming.
2. Het dorpshuis “Ny Sion” dat al jaren in beheer en onderhouden is bij de niet kerkelijke
stichting “Nij Sion”, voor het symbolische bedrag van €1,-- aan deze stichting te
verkopen met de verplichting om het dorpshuis te verbouwen tot multifunctioneel
centrum, waarin tegen betaling, 1 keer in de twee weken gekerkt kan worden en
waarin ook een aantal kerkelijke vergaderingen gehouden kunnen worden. In de
kosten voor de verbouwing zal door de gefuseerde P.K.N. gemeente Metslawier/
Niawier een bedrag van € 90.000 bijgedragen worden. Een en ander is inmiddels
realiteit.
3. De Herv Kerk in Niawier ( de kleastertsjerke) met het aangrenzende kerkhof binnen de
exploitatie van de gefuseerde P.K.N. gemeente te houden. Deze kerk is nl. nog niet zo
lang geleden gerestaureerd met als gevolg dat de beheers- en onderhoudskosten te
“behappen” zijn.
4. De Geref kerk in Metslawier (Rehoboth) binnen de kerkelijke exploitatie te houden,
omdat die qua gebruiksmogelijkheden en eventuele uitbreidingsmogelijkheden (b.v.
vergaderruimte) het beste past bij het beleid en de ontwikkelingen die de nieuwe fusie
gemeente voor ogen staan.
5. De Herv kerk in Metslawier (Doarpstjerke) onder de hierna te nomen voorwaarden,
buiten de exploitatie van de nieuwe fusiegemeente te brengen.
a. Het kerkgebouw moet als monumentaal gebouw behouden blijven en een sociaalen cultureel maatschappelijke functie voor het dorp en zijn omgeving krijgen.
b. Er moet zicht zijn op een reële en duurzame exploitatie door (bij voorkeur) een
dorps gebonden instantie (b.v. stichting of vereniging)
c. Met het oog op de hiervoor genoemde reële en duurzame exploitatie is de nieuwe
fusiegemeente bereid het kerkgebouw voor het symbolische bedrag van € 1,-- aan
de nieuwe exploitant over te doen en om daarnaast ook een bedrag van € 80.000/
€ 100.000 beschikbaar te stellen t.b.v. de verbouwkosten die in het kader van de
beoogde functie(s) gemaakt zullen moeten worden.
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De hiervoor onder punt 5 verwoorde beslissing om van de Doarpstsjerke een soort
multifunctioneel centrum voor het hele dorp te maken met een reële en duurzame exploitatie
is door een zevental inwoners van Metslawier een uitdaging geweest om voor deze “tsjerke”
een ontwikkelings- en exploitatieplan op te stellen. Daartoe hebben de betreffende inwoners
zich verenigd in een voorlopig bestuur van een stichting i.o. de naam van deze stichting is
“Doarpstsjerke Mitselwier”.
De visie van deze stichting i.o. en het plan dat zij met dit kerkgebouw heeft zijn in de
volgende hoofdstukken beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie, vervolgens
worden de visie en het plan van de stichting i.o. belicht en daarna wordt beschreven hoe we
die concreet gestalte denken te geven. Tot slot sluiten we af met een beschouwing over de
financiële aspecten van een en ander met daarin ook het beheers- en exploitatieplan.

Hoofdstuk 2.

Bestaande situatie.

a.	
  Het	
  dorp	
  Metslawier.	
  
Het dorp Metslawier ligt in het noord-oosten van Fryslân in de gemeente Dongeradeel.
Het dorp telt ongeveer 900 inwoners.
Voor de gemeentelijke herindeling van 1984 was Metslawier de hoofdplaats van de gemeente
Oost-Dongeradeel. In het kader van deze herindeling zijn de gemeenten Oost-, WestDongeradeel en Dokkum destijds samengevoegd tot de gemeente Dongeradeel.
Als hoofdplaats van de gemeente beschikte Metslawier destijds over een ruim aanbod van
voorzieningen. Genoemd kunnen worden het. gemeentehuis,het waterschapskantoor,de arts,
de tandarts,de dierenarts,het bejaardenhuis, diverse middenstanders (waaronder café,
kruidenier) een sportzaal,een sportveld, twee lagere scholen, twee kerken, een dependance
van Oostergo bedrijven,een gemeentewerf en diverse agrarische en ander soortige bedrijven.
In de laatste twintig jaar is het aantal voorzieningen sterk afgenomen.
In het dorp zijn nu nog gevestigd: een basisschool,een arts,een tandarts,een verzorgingshuis
met daarin opgenomen een verpleegafdeling,een café,een rijdende winkel,een
woongemeenschap voor geestelijken lichamelijk gehandicapten,een peuterspeelzaal, twee
kerkgebouwen,een logement (B&B),en een tiental (deels in en buiten het dorp gevestigde)
bedrijven.
Het dorp Metslawier is een van de wier dorpen. Dit zijn dorpen die op een kunstmatig
opgeworpen “woonheuvel” zijn ontstaan. Deze wierdorpen liggen minder hoog t.o.v. hun
omgeving dan de echte terpdopen zoals b.v. Hogebeintum.
De ringweg die rond het oorspronkelijke wierterrein liep is als zodanig niet alleen op oude
kaarten maar ook in het stratenbeloop van het dorp nog steeds duidelijk waarneembaar.
Tot het begin van de 20e eeuw ontwikkelde het dorp zich voornamelijk binnen en direct ten
noorden van de ringweg. Hier vindt je dan ook beeldbepalende gebouwen als de kerk, het
oorspronkelijke gemeentehuis, het café/restaurant, enkele particuliere woningen en
boerderijen.
Dit oorspronkelijke dorpsgedeelte is voor een groot deel in zijn oorspronkelijke staat bewaard
gebleven en daarom ook aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht” in de zin van de
monumentenwet.
Dit beschermde dorpsgezicht wordt naast de hiervoor genoemde beeldbepalende gebouwen
ook nadrukkelijk gekenmerkt door de kleinschalige dicht op elkaar gebouwde woningen. In
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het westelijke deel van het “wierterrein”. Het niet meer bebouwde stinsterrein met de daar
deels nog omheen liggende gracht completeert het ruimtelijke beeld van het zuidoostelijke
deel van het “wierterrein”. In de 20ste eeuw breidde het dorp zich uit in zuidelijke en
zuidwestelijk richting.
In het eerste decennium van de twintigste eeuw vinden er nog enkele uitbreidingen plaats.

b.	
  De	
  Doarpstsjerke.	
  
De Doarpstsjerke is de oudste van de twee kerkgebouwen in Metslawier en ligt centraal op
het hiervoor beschreven wierterrein op de plaats waar in de middeleeuwen de eerste kerk van
het dorp werd gebouwd. Deze kerk werd in 1776 afgebroken. Op de plaats van de oude kerk
werd vervolgens de huidige kerk gebouwd. De toren van deze “nieuwe” kerk werd in 1925
gerestaureerd en de kerk zelf in 1970/1971. In de loop der tijd werden ook een aantal kleinere
veranderingen aan het gebouw aangebracht, waaronder een verplaatsing van de toegangsdeur
van de noordzijde van het gebouw naar de westzijde.
Bij de restauratie van de kerk in 1970/1971 werd ook het interieur van de kerk hersteld.
Meest opvallende elementen in het interieur van de kerk zijn:
- De preekstoel. Deze dateert van de bouwtijd van de kerk.
- Het orgel is in 1985 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument.
- De herenbank tegen de oostzijde van het kerkschip
- Diverse grafzerken in het middenpad van de kerk.
- Het rouwbord aan de noordwand van de kerk.
Verder in de toren en aan de buitenkant van de kerk:
- De klok in de toren.
- Tekststeen boven de ingang van de kerk.
De kerk en toren hebben evenals het orgel de status van rijksmonument. De ingebouwde toren
is in bezit van de gemeente Dongeradeel en de kerk is nu nog in eigendom van de kerkelijke
PKN gemeente.
Rond de kerk bevindt zich een kerkhof met een bomenkrans en een rondgang met
“haagbeplanting”. Het kerkhof is niet meer in gebruik. Wel bevinden zich hierop nog een
aantal graven met bijbehorende ornamenten. (hekwerken en grafstenen) Met het oog op de
minimalisering van het onderhoud is over het gehele kerkhof een dikke laag schelpen
aangebracht.
De onderhoudstoestand van de buitenkant van de kerk is redelijk tot goed, De
onderhoudstoestand van het kerkhof laat veel te wensen over.. De laatste decennia is
regelmatig buitenonderhoud gepleegd met gebruikmaking van daarvoor beschikbare
regelingen. (o.a. BROM regeling) Intern kan de onderhoudstoestand van het kerkgebouw als
matig tot slecht worden bestempeld.
Eind jaren 2000 heeft de kerk op de nominatie gestaan om gerestaureerd te worden. De
plannen daarvoor waren in feite al uitgewerkt en panklaar. Door gebrek aan subsidiegelden
zowel van rijk als gemeente werd deze restauratie steeds weer uitgesteld en dit uitstel verwerd
uiteindelijk tot afstel, mede als gevolg van veranderende rijksregels.
De laatste jaren wordt met gebruikmaking van de BRIM / BROM regeling, eigen geld en
zelfwerkzaamheid zoveel mogelijk getracht om te voorkomen dat de toestand van het
kerkgebouw ( als casco) niet verder verslechterd. De toestand van het interieur wordt
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gaandeweg minder florissant, zoals o.a. ook blijkt uit het recent nog weer opgestelde meer
jaren onderhoudsplan van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland.
Ondanks het feit dat de onderhoudstoestand van het kerkgebouw en zijn directe omgeving
hier en daar ( met name het kerkhof en het interieur) te wensen overlaat is de kerk nog steeds
het beeldbepalende en meest centrale gebouw van de kern c.q. het beschermde dorpsgezicht
van Metslawier. Een gebouw dus dat in het dorp absoluut niet gemist kan worden

c.	
  De	
  Functie	
  van	
  de	
  Doarpstsjerke.	
  
Nog steeds wordt de Doarpstsjerke gebruikt als kerk. Na de fusie van 2010 beschikt de PKN
gemeente nu nog over drie kerkgebouwen. Deze worden nog alle drie gebruikt voor
kerkdiensten. Ook wordt er gekerkt in Nij Sion, het dorpshuis van Niawier.
Het gevolg is dat de Doarpstsjerke nu nog maar weinig gebruikt wordt. Op dit moment is er
nog sprake van ongeveer 12 kerkdiensten per jaar en enkele rouw- en trouwdiensten terwijl
het aantal vergaderingen ook op de vingers van twee handen te tellen zijn.
Een en ander is niet alleen een gevolg van het ontstaan van de federatie en de daarop volgende
fusie, maar met name ook van de fysieke gebruiksmogelijkheden van de Doarpstsjerke.
Het kerkgebouw beschikt namelijk niet over voldoende en goede nevenruimten. Deze zijn
echter wel nodig voor hedendaagse kerkdiensten.
Naast het feit dat de kerk zijn functie voor een groot deel kwijt is heeft ook het kerkhof direct
ronde de kerk zijn functie verloren. De oorspronkelijke begraafplaats gaat nu al vele jaren
schuil onder een dikke laag schelpen.
Het is gezien het vorenstaande dan ook niet zo verwonderlijk dat bij de fusie van de kerkelijke
gemeenten werd besloten dat het beleid er op gericht moest zijn om tot een overdracht van de
Doarpstsjerke aan het dorp Metslawier te komen. Dit echter wel onder de voorwaarde dat de
kerk als gebouw voor het dorp behouden moet blijven en daarvoor weer een centrale functie
moet krijgen.

Hoofdstuk 3

Visie en plan.

De beleidsintentie van de PKN gemeente ten aanzien van de Doarpstsjerke zoals die aan het
slot van het voorgaande hoofdstuk is weergegeven is door een zevental inwoners van
Metslawier opgevat als een uitdaging. Deze zeven mensen die deels vanuit de hoek van de
PKN gemeente en deels vanuit de hoek van Dorpsbelang komen hebben zich verenigd in een
stichting in oprichting. Deze stichting i.o. heeft de naam “Doarpstsjerke Mitselwier”
gekregen.
De stichting i.o. heeft zich in de voorbije jaren o.a. in samenwerking en samenspraak met de
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland, het Provinciale Deltateam
Functieverandering Kerkgebouwen en het Buro Plattelansprojecten Noordoost Friesland
vanuit de volgende visie bezig gehouden met het ontwikkelen van een duurzaam plan voor het
behoud en het multifunctioneel gebruik van de “Doarpstsjerke Mitselwier”.
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a.Visie:	
  
De visie van de stichting i.o. is :
Dat de Doarpstsjerke van Metslawier vanouds het hart van het dorp en het
dorpsleven is geweest en dat hij dit, veel meer dan in de voorbij decennia, ook weer
moet worden.
De visie van de stichting i.o. is:
De Doarpstsjerke van Metslawier wordt weer het levende hart van het dorp en het
dorpsleven..
De Doarpstjerke moet weer een levend hart worden voor het hele dorp en ook voor de
mensen die het dorp bezoeken. Daarbij zal de Doarpstsjerke zijn functie als louter kerk
verliezen maar een meer multifunctioneel karakter krijgen voor alle gezindten en
denominaties.
Dus het wordt een plaats van samenkomst en ontmoeting voor alle mensen uit het dorp en
voor alle mensen die ons dorp bezoeken.
De hiervoor beschreven visie vindt zijn basis in de volgende overwegingen:
a. De Doarpstsjerke vormt het fysieke hart van het beschermde dorpsgezicht en
daarmee ook van het hele dorp.
b. Functioneel gezien verarmt de Doarpstsjerke meer en meer. “het wordt stil in de
kerk”.
c. Metslawier beschikt niet over een geschikte ruimte voor concerten, uitvoeringen,
exposities, tentoonstellingen e.d.
d. De dorpshuis functie die destijds in de Skûle was bedacht is nooit goed tot zijn recht
gekomen. De zaalruimte in de Skûle is daarvoor bouwkundig gezien niet geschikt.
e. Het dorp mist op de meest voor de hand liggende locatie ( het centrum van het dorp)
een goed herkenbaar en bereikbaar infocentrum voor toeristen en recreanten. In
combinatie met een goed functionerende café/ restaurant Veldzicht zou de kerk die
functie uitstekend kunnen vervullen omdat de kerk qua exterieur en interieur al veel
over het dorp vertelt.

b.	
  Het	
  Plan:	
  
Om aan de hiervoor weergegeven visie handen en voeten te geven is in samenwerking en
overleg met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland, het Bureau
Plattelandsprojecten van de provincie Fryslân, het provinciale Delta Team
functieverandering kerken en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, door de stichting
i.o. het volgende plan ontwikkeld.

Toekomstige	
  gebruik	
  van	
  de	
  Doarpstsjerke.	
  
a. We willen gebruik van de Doarpstsjerke als kerk beperken tot bijzondere
(herdenking) diensten en rouw- en trouwdiensten.
b. We willen de kerk geschikt maken voor het afsluiten van burgerlijke huwelijken.
Hierover is inmiddels contact geweest met de burgerlijke gemeente en die heeft
daaromtrent geen bezwaren. We bekijken verder hoe in samenwerking met café/
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restaurant Veldzicht ook volledige bruiloften met receptie en buffet gehouden
kunnen worden.
c. We willen de kerk in samenwerking met een nog op te richten culturele commissie
ook gaan gebruiken voor kleinkunst en huiskamer muziek ( kleine concerten),
tijdelijke tentoonstellingen en mogelijk een maal per jaar een aan de Wadden
gekoppelde “Art Super” zoals in het witte kerkje in de Hemrik (gem Opsterland)
d. Naar verwachting kan de kerk ook een functie krijgen als “warm onder komen” bij
het drie jaarlijkse openluchtspel en een jaarlijks te houden Krystmerke binnen het
beschermde dorpsgezicht.
e. Verder willen we voor toeristen en recreanten in de toren en de ‘consistorie’ van de
Doarpstsjerke een permanente infocentrum onderbrengen waarin d.m.v. de
multimedia informatie wordt gegeven over de aardappelteelt en de gaswinning in en
onder en rond Metslawier. Daarnaast willen we via enkele verplaatsbare infoborden
iets vertellen over de rol en betekenis van ds Balthasar Bekker{oud predikant van
Metslawier} met betrekking tot de hekserij en het ‘verlichte denken’ in Europa.
f. We willen middels een afzonderlijk project, het met een dikke laag schepen
afgedekte, kerkhof ontdoen van deze schelpenlaag en weer als kerkhof inrichten. In
een omgevingsplan zullen ook het pleintje bij de kerk en de toegangspaden naar de
kerk betrokken worden omdat die steeds meer overwoekerd dreigen te worden door
het aangrenzende groen van gemeente en particulieren. Mogelijk kan dit project
uitgevoerd worden in het kader van het Experiment Duurzame Ontwikkeling
Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel.

Toekomstige	
  inrichting	
  en	
  aankleding	
  van	
  de	
  Doarpstsjerke	
  en	
  zijn	
  directe	
  
omgeving.	
  
Om de hiervoor geschetste gebruiksveranderingen van de Doarpststjerke en zijn directe
omgeving mogelijk te maken zullen naar onze mening een aantal aanpassingen aan en
van zowel de toren (eigendom gemeente Dongeradeel), het kerkgebouw en zijn directe
omgeving plaats moeten vinden.
a. De buitenkant van zowel de toren als kerkgebouw verkeren in redelijke tot goede
bouwkundige toestand. Met een goede (half) jaarlijkse schoonmaakbeurt, het af en
toe na een zware storm, recht of op zijn plaats leggen van enkele losgeraakte
dakpannen, en het periodiek schilderen van de dakgoten kan de komende jaren
volstaan worden.
b. In de toren willen we in het zuidelijke kwadrant een (invalide) toilet en een urinoir
realiseren, Dit kan binnen het bestaande casco gerealiseerd worden.
c. Het zelfde geld voor de realisering van een nieuwe minder steile trap naar de
orgelgalerij , in het noordelijke kwadrant van de toren. Onder deze trap kan dan een
berging voor stoelen worden gerealiseerd. Het keukentje in het noordelijke
kwadrant zal als gevolg van deze herinrichting naar de consistorie verplaatst moeten
worden. Ruimte hiervoor kan gevonden worden ter plekke van de nu nog aanwezige
twee kasten in de westwand van de consistorie.
d. De consistorie willen we van binnen volledig “strippen” en vervolgens inrichten tot
info ruimte (aardappelteelt, gaswinning en B. Bekker) en vergader ruimte. Ook info
over de kerk en zijn historie zal hier een plaatsje moeten krijgen. We willen bij deze
herinrichting proberen de oorspronkelijke kerkmuren weer in het zicht te brengen
evenals de grote paneel deuren in deze ruimte.
e. De kerkzaal zal gerenoveerd moeten worden, te beginnen met het tongewelf.
Bouwtechnische gebreken zullen hersteld moeten worden (vervangen verrotte
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plafondelen e.d.) en vervolgens zal het gehele gewelf opnieuw geverfd moeten
worden. Muren zullen bijgewerkt, mogelijk (voor een deel) opnieuw gestuct en
geverfd moeten worden. De lambrisering op de kerkwanden zal gerenoveerd,
herstel en aangevuld moeten worden. De preekstoel behoeft groot onderhoud en de
ophanging c.q. bevestiging daarvan aan de kerkmuur vraagt om renovatie. In
verband met de functieverandering van het kerkgebouw gaan we er verder vanuit
dat er rond en voor de preekstoel een enigszins verhoogd deels demontabel podium
wordt gerealiseerd. Centraal in de kerkzaal ontstaat er dan een voor ieder goed
zichtbare plek waar optredens plaats kunnen vinden. Om deze plek enig formaat te
geven willen we het doophek voor en terzijde van de preekstoel verwijderen en
verplaatsen naar de opnieuw in te richten consistorie. De maatvoering van het
doophek is namelijk zodanig dat dit zonder veel aanpassingen in een”u” vorm tegen
de wanden van het noordelijke deel van deze consistorie geplaatst kan worden. Het
doophek blijft zo in de kerk maar dan wel op een plek waar het in relatie tot de
nieuwe functie van de kerk beter tot zijn recht komt dan op het nieuw te realiseren
“profane” podium. Ook voor wat betreft de banken in de kerk zal er met het oog op
het te realiseren podium een kleine aanpassing moeten plaatsvinden. De voorste van
de cluster banken ten westen van de preekstoel, haaks op de zuidwand van de
kerkzaal zal verwijderd moeten worden om een centraal gelegen {deels
demontabel} podium van enige omvang te kunnen realiseren. Met een dergelijk
kleine ingreep blijft de inrichting en indeling van de kerkzaal structureel gezien in
takt, maar wordt wel de gebruiksmogelijkheid daarvan sterk vergroot. Verder
bouwkundig ingrijpen t.b.v. de beoogde functie verandering van Doarpstsjerke is
naar onze mening. niet nodig.
f. De aankleding en kleurstelling van de “kerkzaal”, de consistorie en de toren dient
aangepast te worden.
g. We stellen voor om in de drie ruimtes van de kerk ieder een op de beoogde functie
afgestemde verlichting en geluidvoorziening aan te brengen en het qua verfwerk
toegepaste kleurenpalet te vereenvoudigen en harmonieuzer te maken. We denken
daarbij aan grijs, grijsblauw en grijsgroene kleurtinten.
h. In de consistorie willen we de oorspronkelijke kerkmuren, de originele betimmering
en de oorspronkelijke deuren weer zoveel mogelijk zichtbaar maken op een wijze
zoals die in de toren is toegepast. De bouwhistorie van de kerk wordt (zie de
toegevoegde bouwhistorische verkenning) daarmee weer nadrukkelijk onder de
aandacht van de gebruikers en bezoekers gebracht. Qua inrichting gaan we voor wat
betreft de toren en de kerkzaal uit van het bestaande met hier en daar een kleine
toevoeging in de vorm van b.v. een ornament een beamer met bij behorend scherm,
tentoonstellingspanelen e.d. In de consistorie zal een compleet nieuwe inrichting
moeten komen in de vorm van o.a. meubilair, vitrines, multimedia apparatuur,
panelen e.d..
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Hoofdstuk 4

Doel en draagvlak van het project.

Doel van het project is om de Doarpstjerke het levend hart van het dorp te maken voor zowel
alle geledingen van de inwoners van Metslawier als de bezoekers van het dorp. Het project
wil bij dragen aan vergroting van de leefbaarheid en versterking van de economie van het
dorp in de vorm van toenemend aantal toeristen dat ons dorp gaat bezoeken. Het project moet
in fysiek opzicht een stimulans zijn voor een renovatieslag in de oude dorpskern en moet zo
ook een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het beschermde dorpsgezicht.
Het project sluit daarmee goed aan op het Experiment Duurzame Ontwikkeling Beschermde
Dorpsgezicht van de gemeente Dongeradeel. Het doel van dit door gemeente en provincie
(financieel) gedragen project is om een duurzame ontwikkeling van de 4 beschermde
dorpsgezichten in Dongeradeel op gang te brengen. Daarbij is de focus in eerste instantie
gericht op woningen en de woonomgeving. Een goed draaiend café/restaurant en een
multifunctioneel kerkgebouw voor iedereen worden daarbij door de dorpsbewoners als
waardevolle aanjagers gezien. Bij het opstellen van de recente dorpsvisie (2012) in
samenspraak met en medewerking van de dorpsbevolking werden de twee objecten het vaakst
benoemd als de gebouwen waarom het bij een duurzame ontwikkeling van het beschermde
dorpsgezicht zou moeten gaan. Ook het feit dat er vanuit de dorpsbevolking spontaan een
groep mensen is gevonden om het project “Doarpstsjerke” van de grond te tillen wijst er op
dat het dorp in volle omvang bereid is om zich in te zetten voor een multifunctionele
Doarpstsjerke.
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Hoofdstuk 5

Kosten, baten en exploitatie.

Zoals uit de als bijlage toegevoegde kostenberaming van de Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen in Friesland blijkt en zullen naar verwachting de kosten van de hiervoor
beschreven werkzaamheden € 170.869,-- bedragen. We verwachten deze kosten als volgt te
kunnen dekken:
Eigen inbreng, bruidschat PKN gemeente
Metslawier/Niawier

€ 80.000

Zelfwerkzaamheid
Diverse fondsen
Bijdrage DOM
Gevraagd pMJP financiering

€ 12.000
€ 25.000
€ 3.869
€ 50.000

De uren zelfwerkzaamheid omvatten
Procesbegeleiding
Afbraak werkzaamheden
Bouwwerkzaamheden
Schilderwerk

120 uren
120 uren
160 uren
200 uren

Totaal zelfwerkzaamheid

600 uren

Dit betekent € 12.000.
De gemeente Dongeradeel heeft ons aangegeven zeer sympathiek te staan t.o.v. ons initiatief
en ons ook te willen helpen bij de fondsenwerving, maar geeft duidelijk aan dat er op dit
moment absoluut geen ruimte is voor een financiële bijdrage. (zie bijlage)
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De toekomstige Exploitatie
Ontvangsten

Kosten

Donateurs (200)
Verhuur kerk

€ 4.000
€ 4.000

Adm. kosten
Reclame/pr
Bankkosten

€ 750
€ 1500
€ 200

Opbrengsten
-Kunstsuper
-Krystmerke

€ 2.000
€ 2.000

Onderhoud
Verzekeringen

€ 9.000
€ 2.000

Energie/water

€ 3.000

Reservering

€ 2.050

Bijdragen
-Gemeente
-sponsors
-Cult.Erfgoed
Legaten/Giften
Totaal

€ 6.000
€ 500
€ 18.500

€ 18.500

Toezicht, informatie e.d. alsmede klein onderhoud zal door vrijwilligers worden gedaan .
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