
Verslag informatiebijeenkomst Samengaan 
 
Datum : Zondag 18 december 2022 
Plaats : D’ Ald Skoalle Easterlittens 

Aanvang : 10.45 uur tot 11.30 uur  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alle belijdende- en doopleden en kerkelijk betrokkenen zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst 
m.b.t. de voortgang in het proces van samengaan van de drie kerkelijke gemeenten Winsum, Baard en 

Easterlittens naar een nieuwe gemeente. 
 

De voorzitter van de kerkenraad geeft een korte terugblik. In 2006 zijn we een streekgemeente geworden 
waarbij het pastorale deel gezamenlijk is opgepakt. We werken bijvoorbeeld al jaren met een gezamenlijk 

beleidsplan en doen al het gemeentewerk samen. We hebben ook een gezamenlijke kerkenraad.  

Alles wordt tegenwoordig efficiënter en digitaal. Daarbij worden we als streekgemeente Lank Meamert niet 
altijd begrepen. De landelijke PKN ziet ons als drie afzonderlijke gemeenten. Zo moeten we vier begrotingen 

en jaarrekeningen inleveren. Als we één gemeente zijn wordt dat één begroting en één jaarrekening. De 
digitale systemen gaan ons dan ook begrijpen. 

 

De kerken krimpen, ook in onze gemeente. We hebben nu een kleine kerkenraad en doen dit steeds minder 
mensen. Op de gemeenteavond in 2017 hebben we als kerkenraad onze zorgen uitgesproken over de 

toekomst. In de jaren daarna stond dit onderwerp altijd op de agenda voor de gemeenteavonden. 
In 2020 was er een informatieavond met een externe begeleider. Daarna heeft proces even stilgelegen 

i.v.m. Corona. Eind 2021 is het weer opgepakt en zijn onze leden in tijdens de plaatselijke en/of 

gezamenlijke gemeenteavonden op de hoogte gehouden. 
 

In mei 2022 heeft de kerkenraad van Baard de kerk, kosterswoning en begraafplaats overgedragen aan de 
Stichting Baard. Om dit te realiseren moesten we als kerkenraad toestemming vragen om tijdelijke 

ambtsdrager te zijn in de andere gemeente. De huidige drie gemeenten hebben geen voltallige kerkenraad 
en zullen ook nu ambtsdragers moeten lenen van de andere twee dorpen voor de formele ondertekening. 

 

Inmiddels is er een begroting 2023 gemaakt voor de nieuwe gemeente. Verder heeft de kerkenraad een 
voorlopig besluit genomen op 1 november 2023 om samen te gaan. Daarna moest dit gepubliceerd worden 

in een regionaal dagblad. Deze advertentie is op dinsdag 15 november geplaatst in de Leeuwarder Courant. 
In de vier weken daarna heeft iedereen de gelegenheid om te reageren om nog een vordering in te dienen 

bij de huidige drie gemeenten. Deze periode is nu voorbij en de classis en de kerkenraad hebben geen 

vorderingen ontvangen. 
 

Aansluitend hebben we op vrijdag 16 december de brief ontvangen met de definitieve goedkeuring van de 
classis. In overleg met de notaris is de ondertekening van de fusieakte gepland op zondag 22 januari tijdens 

of direct na de kerkdienst. We worden dan officieel een nieuwe gemeente met de naam 
- Protestantse gemeente Lank Meamert te Winsum - Baard - Easterlittens. 

 

Daarmee is de fusie een feit, maar zijn we nog niet klaar. Er moeten dan nog verschillende zaken afgestemd 
worden, met name bij de kerkrentmeesters, de administratie en financiële administratie.  

 
De nieuwe kerkenraad moet minimaal bestaan uit twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en 

twee diakenen (bij voorkeur drie) en een predikant. Totaal minimaal zeven personen. 

 
Verder wordt medegedeeld dat er gesprekken zijn om de kerk van Easterlittens over te dragen aan de 

Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit is nog niet rond en het definitieve besluit is straks aan de nieuwe 
kerkenraad. En er staat voor vrijdag 23 december een interview gepland met enkele kerkenraadsleden met 

de Skille. Publicatie zal waarschijnlijk in de eerste week van januari 2023 zijn. 

 
Vervolgens was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Vraag en antwoord: 
 

1) De ondertekening staat gepland op zondag 22 januari. Is er dan sprake van een fusie met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2023? 

a. Dit is wel de wens van de kerkrentmeesters. We zitten niet te wachten op plaatselijke 

jaarrekeningen over 2023 voor een periode van nog geen maand. 



b. Er wordt nog gekeken hoe we de periode van 1-1-2023 t/m 22-1-2023 gaan administreren. 

 

2) Op het moment dat de St Magrytkerk van Easterlittens overgaat naar de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken is het aan de nieuwe kerkenraad om hierover te besluiten. Moeten we ons zorgen maken 

dan kerkenraadsleden van Winsum of Baard dit tegenhouden? 
a. Nee, dat is niet noodzakelijk. Alle huidige kerkenraadsleden zijn meegenomen bij deze 

plannen en staan achter een eventuele overdracht.  
 

3) Als de Stichting Alde Fryske Tsjerken de St. Magrytkerk van Easterlittens overneemt, zal er een 

soort bruidsschat noodzakelijk zijn. Wil de Stichting dan geld of bezit (lees landerijen) ontvangen 
als bruidsschat? 

a. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hier wordt overgesproken met de Stichting. 
b. Het is straks aan de nieuwe kerkenraad om hierover te besluiten. 

 

4) Als de Stichting Alde Fryske Tsjerken de St Magrytkerk van Easterlittens overneemt wat moet er 
dan plaatselijk geregeld worden? 

a. Er zal dan een plaatselijke commissie samengesteld moeten worden om o.a. de deur te 
openen en aanspreekpunt te zijn.  

b. Ook zal deze plaatselijke commissie betrokken worden bij het (gezamenlijk) organiseren 
van activiteiten met andere kerken van de stichting. 

 

5) Er zijn belijdende- en doopleden en kerkelijk betrokkenen die verrast waren met de advertentie in 
Leeuwarder Courant. Was het niet netjes gewest om iedereen hier gelijktijdig van op de hoogte te 

brengen? 
a. Dat had inderdaad wel gekund. Dit is helaas niet gebeurd en was wel wenselijk geweest. 

 

6) Wat is de positie van de begraafplaatsen in de drie dorpen? 
a. De begraafplaats van Baard is overgedragen aan de stichting Baard. 

b. De begraafplaatsen van Winsum en Easterlittens blijven onderdeel de nieuwe gemeente 
en houden een eigen administratie. 

 
7) De nieuwe gemeente heeft meerdere landerijen in pacht uitgegeven. Hoe wordt hierin de toekomst 

mee omgegaan? 

a. Dit onderwerp is in de afgelopen periode uitvoerig besproken binnen de kerkrentmeesters. 
Uitgangspunt is dat de huidige pacht uitgiften blijven bestaan zoals het nu is. 

b. Bij uitgifte van vrijgekomen landerijen wordt er geen onderscheid gemaakt wie in 
Winsum, Baard of Easterlittens woont. Er komen transparante richtlijnen voor uitgifte 

waarbij de kerkrentmeesters de regie willen houden en indien noodzakelijk maakwerk 

willen leveren. 
c. Als het nieuwe beleid strijdig is met de lopende afspraken zal er altijd in overleg naar en 

oplossing gezocht worden. Ook dan is maatwerk een mogelijke oplossing. 
 

8) Bij lopende pachtuitgiften wordt deels achteraf betaald, vooruitbetaald en halverwege (6 maanden 

achteraf en 36 maanden vooruit) het jaar betaald. 
a. Zie het antwoord op vraag 8 (blijft zoals het nu is en als nieuw beleid strijdig is met de 

lopende afspraken is er maatwerk nodig). 
 

9) De kerk van Easterlittens heeft een lening uitstaan voor “It hûs fan de wrald”. Hoe moeten we dit 
zien bij deze fusie? 

a. “It hus fan de wrald” is aangekocht door een stichting. De kerk heeft een lening verstrekt 

welke in de jaarrekening is opgenomen. Hierin zal geen verandering plaatsvinden. De 
situatie blijft zoals die is. 

 
Als laatste wordt er een oproep gedaan om te kijken naar vrijwilligers die iets voor de nieuwe gemeente 

willen betekenen. Er zal nog een overzicht gemaakt worden van werkzaamheden waar we mensen voor 

zoeken. 
 

Mocht u nog vragen hebben en/of stukken met betrekking tot de fusie willen inzien, dan kunt u zich 
wenden tot de preses of de scriba van de streekgemeente: 

Mevrouw A. Woudstra,  06 11927666 alcwoudstra@gmail.com  
De heer   S. Greidanus, 06 86657850 cvkwinsum@lankmeamert.nl  
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