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In de vorige Metslawier Aktief boden we een kerkbank te koop aan. Hette Meinema
heeft verschillende reacties hierop gekregen en inmiddels is de bank verkocht. De
kerkbank heeft een plek gekregen in een tot woonhuis verbouwde kerk.
Eind April is er door verschillende inwoners nog hard gewerkt om alles op tijd klaar te
krijgen voor de herdenkingsdienst op 4 mei. In een volle kerk vond deze bijzonder
dienst plaats. Naast de waardering over de bijeenkomst zelf mocht het bestuur van
de stichting verschillende complimenten ontvangen over de inrichting van de kerk,
consistorie en behoud van de akoestiek in de kerk.
Op 9 mei was de Noordelijke Orgeldag en tevens open dag. Door de publiciteit
vooraf in de kranten zijn er deze dag veel meer bezoekers in de kerk geweest dan
voorgaande jaren. Tijdens deze dag kwamen er organisten langs die speelden op het
orgel. Velen kwamen een kijkje nemen of luisteren naar het orgelspel. Naast leden
van het bestuur was Ids de Beer aanwezig om uitleg te geven over het orgel of dit te
bespelen.
Na restauratie en vernieuwing van de inrichting is de kerk weer in gebruik genomen.
Officieel is de kerk nog van de PKN gemeente. Naar verwachting vindt de overdracht
in Juni plaats. De officiële opening door de Stichting is gepland eind September a.s.
Hierover zullen we u later informeren.
In de vorige Metslawier Aktief melden we dat er een financiële tegenvaller was. Het
rouwbord wat nog niet in de kerk hangt moet dringend worden gerenoveerd. De
renovatiekosten hiervoor zijn behoorlijk hoger dan begroot. Het bestuur is bezig met
onderzoek naar manieren om de kosten te verminderen dan wel om de benodigde
financiën bij elkaar te krijgen. Inmiddels hebben we de eerste giften voor
ondersteuning ontvangen, dank hiervoor.
Mocht u dit project financieel willen ondersteunen dan kunt u bijgaande bankrekening
nr gebruiken met vermelding van rouwbord.
Nieuws van de Werkgroepen.
Wervingswerkgroep:
Werven van geld voor verder onderhoud van de kerk.

Leden van deze werkgroep zijn bezig met het werven van sponsors. Tevens
verwachten ze binnenkort u te kunnen informeren over hoe u “freanen Dorpstsjerke
Metslawier” kunt worden.
Activiteitenwerkgroep:

Organiseren activiteiten te organiseren in en rond de kerk.

In de volgende Metslawier Actief verwacht deze werkgroep een overzicht van een
jaarprogramma voor 2016 te kunnen presenteren.
Onderhoudswerkgroep:
Onderhoud in en rond de kerk en is beschikbaar voor hand en spandiensten.

Deze werkgroep start na de overdracht van de kerk.
Ook vorderen de plannen m.b.t. de renovatie en herinrichting van het kerkhof rond de
kerk. Zoals al gemeld is het de bedoeling dat de oude grafstenen die onder de
schelpen liggen weer tevoorschijn worden gehaald en op te knappen Maar ook de
bomen en de heg rond het kerkhof hebben een renovatiebeurt nodig. Snoeien,
bijplanten e.d. Gedeeltelijk zijn de benodigde financiën hiervoor toegezegd, verwacht
wordt dat in de herfst met de werkzaamheden kan worden gestart.
Tot slot
Mocht u na het lezen van voorgaande goede ideeën hebben, een kijkje willen nemen
in de kerk of mee willen helpen dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van
het bestuur.
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