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Zoals u in de vorige Metslawier Aktief heeft kunnen lezen is na jaren van
voorbereiding de stichting Doarpstsjerke Mitselwier een feit. Op dit moment van
schrijven vindt er overleg met de kerkenraad van de PKN gemeente plaats over
overdracht van de kerk aan de stichting.
Tijdens de informatieavond van de DOM is informatie gegeven over de plannen voor
het gebouw. Op dit moment worden de geplande werkzaamheden in de tsjerke
uitgevoerd. In de tsjerke is inmiddels de preekstoel recht gezet en het rouwbord van
de wand verwijderd zodat de kerk geschilderd kan worden.
Het rouwbord bleek door houtworm dermate aangetast te zijn dat er een flinke
renovatie nodig zal zijn. Iets waar het stichtingsbestuur geen rekening mee had
gehouden. Dus een tegenvaller.
Inmiddels wordt de binnenkant van de kerk geschilderd. In de consistorie zijn de
werkzaamheden ook gestart. Alles is gestript en na schoonmaken van de muren
wordt de ruimte weer opgebouwd en ingericht.
Ook vorderen de plannen m.b.t. de renovatie en herinrichting van het kerkhof rond de
kerk. De bedoeling is o.a. de oude grafstenen die onder de schelpen liggen weer
tevoorschijn te halen en op te knappen e.d. Nadat hiervoor een plan is gemaakt is
gestart met werving van de benodigde financiën. Inmiddels heeft de gemeente een
bedrag van €5000,-- en de provincie een bedrag van €11.300,-- toegezegd. Hiermee
hopen we dat de kwalificatie van lelijkste kerkhof van Fryslân binnenkort verleden tijd
is.
Begin oktober is er een bijeenkomst geweest met verschillende inwoners uit het dorp,
ook hebben verschillende mensen zich tijdens de informatieavond van de DOM
aangemeld voor een commissie of vrijwilliger voor hand en span diensten.
De volgende werkgroepen worden binnenkort gestart:
Wervingswerkgroep: Deze werkgroep heeft als doel geld te werven voor verder
onderhoud van de kerk.
Activiteitenwerkgroep: Deze werkgroep krijgt de opdracht om activiteiten te
organiseren in en rond de kerk.
Onderhoudswerkgroep: Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud in en rond de kerk
en is beschikbaar voor hand en spandiensten.
Als Stichtingsbestuur merken we dat veel inwoners betrokken zijn bij de kerk.
Informeren over de werkzaamheden, bereid zijn om te helpen, spontaan gaan helpen
of komen met info over de kerk wat ze van de geschiedenis weten of hebben

gevonden. We willen iedereen hiervoor bedanken het doet ons goed als bestuur te
merken dat zoveel inwoners betrokken zijn bij de tsjerke.
Zoals eerder aangegeven hebben we een financiële tegenvaller met het rouwbord.
De renovatiekosten hiervoor zijn behoorlijk hoger dan begroot was. Het bestuur is
inmiddels op zoek naar werving van het benodigde geschatte bedrag van ongeveer
€10.000,-- Mocht u dit project financieel willen ondersteunen dan kunt u bijgaande
bankrekening nr gebruiken met vermelding van rouwbord.
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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