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Beste lezer,

Dit is het derde en laatste nummer van onze Nieuws-
brief van het jaar 2020. Als bestuur kunnen we met 

grote tevredenheid op dit jaar terugzien. Weliswaar heb-
ben we door de coronacrisis enkele keren een stapje terug 
moeten zetten, maar door een klein aantal vrijwilligers is 
er het hele jaar door keihard gewerkt. Het resultaat tot 
dusver mag er zijn, vinden wij. De Binnenhôf van de kerk 
is een mooie ruimte geworden, die een goede indruk 
biedt van wat ons voor ogen staat. Praktisch alle banken 
uit Binnenhôf en Foarhôf hebben een plekje gekregen 
bij gulle donateurs. Het aanzien van de kerk is een stuk 
verbeterd. De contouren van de toegang naar Wente 5 
en Wente 6 beginnen zich af te tekenen. Zo kunnen we 
straks mensen ontvangen!

Inderdaad ... straks. Van de gemeente Súdwest-Fryslân 
hebben we het dringende verzoek gekregen de vlaggen 
eerst weg te halen en de voordeur van de kerk zoveel 
mogelijk te sluiten. Dit om niet de indruk te wekken dat 
de kerk voor groepen geopend is of aan te zetten tot 
onnodig reizen. Uit solidariteit met iedereen die in deze 
moeilijke tijd zijn of haar werk moet doen, hebben wij 
besloten aan dit verzoek gehoor te geven.

Maar ook ons werk gaat door! Hebt u vragen, wilt u een 
klus doen, hebt u belangstelling voor de ruimte of wilt 
u meer weten over de mogelijkheden van een donatie, 
bel dan even met Sjoerd (06-12809282) of Liuwe (06-
30837586) of mail naar de stichting (greidhoekekate-
draal@hotmail.com). We laten u graag (met maximaal 
twee personen tegelijk) door de zijdeur naar binnen en 
staan u te woord. v

Dit is it tredde en lêste nûmer fan ús Nijsbrief fan it jier 
2020. As bestjoer kinne wy wakker tefreden op dat 

jier weromsjen. It is dan sa dat wy troch de koroanakrisis 
in pear kear in stap tebek sette moatten hawwe, mar 
troch in lytse ploech frijwilligers is der it hiele jier wol 
stûf trocharbeide. It risseltaat mei der wêze, binne wy 
fan betinken. It Binnenhôf fan ’e tsjerke is in moaie romte 
wurden, dy’t in goede yndruk jout fan wat ús foar eagen 
stiet. Alle banken fan Binnenhôf en Foarhôf hawwe 
sawat in plakje krige by ús rynske goegunders. De tsjerke 
sjocht der in stik better út. De omkanten fan ’e tagong 
nei Wente 5 en Wente 6 begjinne dúdlik te wurden. Sa 
kinne wy aansen minsken oer de flier hawwe!

Yndied ... aansen. De gemeente Súdwest-Fryslân hat ús 
driuwend frege om de flagen der earst wei te heljen en 
de foardoar fan ’e tsjerke safolle mooglik ticht te hâlden. 
Wy moatte nammentlik net de yndruk jaan dat de tsjerke 
foar groepen iepen is of oansette ta ûnnedige reizgerij. 
Ut solidariteit mei elts dy’t yn dizze drege tiid syn of har 
wurk dwaan moat, hawwe wy besletten om yn dat fer-
syk te bewilligjen.

Mar ús werk giet al troch, fansels! Hawwe jo fragen, wol 
ien in putsje dwaan, is der belangstelling foar de romte 
of wolle jo mear witte oer de mooglikheden fan in stipe, 
skilje dan eefkes mei Sjoerd (06-12809282) of Liuwe (06-
30837586) of eamelje nei de stifting (greidhoekekate-
draal@hotmail.com). Wy litte jo graach (mei op syn meast 
twa minsken tagelyk) troch de syddoar deryn en steane 
jo te wurd.

Mei hertlike groetnis, in winsk fan goede Krystdagen en 
lok en seine yn it nije jier.
Ut namme fan it bestjoer fan de Stifting Greidhoeke-
katedraal,

Liuwe H. Westra v
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Eigen website

We hebben inmiddels de beschikking over een eigen 
website: www.greidhoekekatedraal.nl. De website is 
voor ons gebouwd (en voor een deel gesponsord) door 
Elcom Automatisering in Sneek. Wij zijn daar erg blij mee, 
en ook trots op het resultaat!

Op de website horen natuurlijk nieuwsberichten, verha-
len, de stand van zaken, achtergrondinformatie. We zijn 
dan ook op zoek naar vrijwilligers die voor ons stukken of 
stukjes willen schrijven. Wij zorgen dan voor redactie van 
de kopij en voor plaatsing. Typisch een klus die thuis en 
op een moment dat het u zelf goed uitkomt kan worden 
gedaan. Wie meldt zich aan?

Bankje gehaald

Op 1 november kwam onze donateur Karel Zuidema met 
zijn vrouw Roelfina en zoon Tsjalling een bank ophalen. 
Karel Zuidema is de zoon van Tsjalling Zuidema (geboren 
in 1937), die van 1965 tot 1968 predikant van de Gere-
formeerde Kerk van Lollum en Waaksens was. Na Lollum 
ging hij als instellingspredikant naar Groot Schuylenburg, 
een verzorgingscentrum in Apeldoorn voor verstandelijk 
gehandicapten. Na zijn emeritaat in 1995 is hij nog 
enkele keren in Lollum wezen preken. Hij overleed op 27 
december 2018.

Veiling

Eerder hebben wij bekend gemaakt, dat wij bijzondere 
stukken uit het interieur van de kerk rond de Kerstdagen 
online zouden gaan veilen. Ook het schilderij van Jan van 
der Kuur ‘Gezicht op Lollum’ en de bijzondere quilt van 
Frieda Kuijpers-Cnossen, gemaakt van tafelkleedjes uit 
het lokaal, wilden we dan veilen.

Door alle drukte rond de lockdown lukt het ons niet, 
deze veiling al met of rond de Kerstdagen te houden. 
We laten zo snel mogelijk weten, wanneer de veiling 
(waarschijnlijk nog steeds wel grotendeels online) wel 
doorgaat. Hieronder een foto van enkele van de schatten 
van de Greidhoekekatedraal die straks onder de (digitale) 
hamer komen!

IEUWSBRIENI J S B R I EF

S
T

IC
H

T
IN

G
G

R
E

ID
H

O
E

K
E

 
K

A
T

E
D

R
A

A
L

– 2 –



IEUWSBRIENI J S B R I EF

S
T

IC
H

T
IN

G
G

R
E

ID
H

O
E

K
E

 
K

A
T

E
D

R
A

A
L

– 3 –

Donateursactie

Waar we wel mee zijn begonnen, is een grote 
donateursactie. We hebben uitgerekend, dat het met 
250 mensen met wortels in Lollum en Waaksens, die 
allemaal e 250 doneren (of een bedrag in die orde van 
grootte), mogelijk moet zijn in het lokaal Wente 5 en 
Wente 6 te realiseren. Met subsidies, bijdragen uit de rest 
van Fryslân en Nederland en mogelijk ook uit Canada en 
Noord-Amerika kunnen we in ieder geval de begroting 
van het plan gedeeltelijk sluitend krijgen.

Een bedrag van e 250 geef je niet op basis van een folder 
of een briefje door de bus. Daarom komen we zoveel 
mogelijk persoonlijk langs om deze vraag te stellen, 
en ook toelichting te geven op onze plannen. Ook dat 
staat nu natuurlijk grotendeels stil. Maar hoe dan ook 
is dit een actie waarvoor we enkele maanden hebben 
uitgetrokken. We zijn nog maar bij enkele Lollumers 
en Waaksensers geweest, en een aantal oud-inwoners 
van onze dorpen hebben we per mail benaderd. Na de 
lockdown gaan we daar dus weer mee door.

Natuurlijk kunnen we in deze weken wel telefonisch 
informatie geven. Als u voor deze actie voelt, of juist vragen 
hebt, aarzel dan niet te bellen of te mailen! En mogelijk 
ten overvloede: de Stichting Greidhoekekatedraal is een 
culturele ANBI, en dat betekent dat een gift van e 250 
voor e 313 (dat is 125%) kan worden afgetrokken van 
het belastbaar inkomen.

En nog even voor de goede orde: bij degenen die al 
gedoneerd hebben, komen wij natuurlijk niet nog een 
keer vragen!

Internet

Inmiddels hebben wij ook internet in de kerk. Vrijwilligers 
die binnen aan het werk zijn, kunnen dus bijvoorbeeld 
muziek draaien via een digitale zender. Wij hebben deze 
mogelijkheid te danken aan de welwillendheid van een 
bevriende organisatie. Wie hiervan gebruik wil maken, 
kan op telefoon of tablet als internetverbinding ‘fries-
dammen’ aanklikken (zonder wachtwoord). Toepasselijk 

in een ruimte, waar ooit damwedstrijden voor meer dan 
60 personen zijn gehouden!

Pannen

Nog net voor de kerstvakantie kon Bouwbedrijf Heeringa 
langskomen voor een inspectie van dak en goten van de 
kerk. Op basis daarvan krijgen we een offerte, die we 
kunnen gebruiken voor de verschillende aanvragen die 
we straks moeten doen. Waar we ook heel blij mee zijn, 
is dat Bouwbedrijf Heeringa van de gelegenheid gebruik 
heeft gemaakt, enkele dakpannen aan de zuidwestkant 
weer recht te leggen. Die lagen al lange tijd niet goed, en 
dat was aan de binnenkant te merken. Hopelijk behoort 
de lekkage bij regen en harde wind nu tot het verleden. 
Heeringa, bedankt!
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Skrabje!

Heeft u in de kerstvakantie of de weken van lockdown 
zin en tijd om even de handen uit de mouwen te steken? 
Eenvoudig werk, maar erg belangrijk voor de presentatie: 
de oorspronkelijke rode band in de Foarhôf weer zichtbaar 
maken door de verf af te steken met een beitel of een 
ander geschikt instrument. Je moet er tegen kunnen 
dat je na een halfuurtje misschien maar een decimeter 
bent opgeschoten. Maar dat is dan wel weer gebeurd, 
en stukje bij beetje krijgt de Greidhoekekatedraal zijn 
oorspronkelijke glans weer terug!

Stichting, bestuur, vrijwilligers, plan

Onlangs kregen wij een vraag, of donaties aan de 
stichting uitsluitend voor de voormalige Gereformeerde 
kerk in Lollum worden gebruikt, of ook voor andere 
kerkgebouwen. Daar geven we graag duidelijkheid 
over. De Stichting Greidhoekekatedraal heeft alleen 
dit kerkgebouw in eigendom, en alle donaties worden 
gebruikt voor het behoud hiervan: voor dorp, mienskip 
en regio. Donaties worden uitsluitend hiervoor gebruikt.
Ook kwam er een vraag, wie er precies in het bestuur 
van de stichting zitten. Dat zijn Sjoerd van der Kuur 
(voorzitter), Liuwe Westra (secretaris) en Gerbrand 
Kruijver (penningmeester). Sjoerd van der Kuur is 
illustrator. Liuwe Westra is predikant in de Protestantse 
Kerk en onderzoeker bij Tresoar en de Fryske Akademy. 
Gerbrand Kruijver is eigenaar van administratiekantoor 
Abaco. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden en declareren alleen materiaal 
dat direct wordt gebruikt voor het behoud en de 
herbestemming van de kerk.

Maar laat het duidelijk zijn: de echte ruggegraat van 
herstel en behoud wordt op dit moment gevormd door 
onze vrijwilligers. Heel speciaal is, dat die niet eens 
allemaal uit Lollum of Waaksens komen. Theo Hartwig 
en Casper Nijhoff vinden het project zo bijzonder, dat ze 
er graag voor uit Groningen komen. Wilt u een keer met 
hen kennismaken, loop dan gewoon eens langs en maak 
een praatje. Niek Tolsma (Lollum) en Arye van der Sluis 
(Wommels) maken banken op maat voor onze donateurs. 
Baukje Wester-Westra en Raïsa de Boer behartigen de 
administratie. Rob Peters uit Waaksens verzorgt de 
vormgeving van brochures en nieuwsbrieven. En dan zijn 
er nog de velen die helpen met werkzaamheden rondom 
bezorging, beheer, schoonmaken, gas, water en elektra, 
schilderwerk, en sponsoractiviteiten.

Vergis u niet: al deze vrijwilligersactiviteiten kunnen goed 
zijn voor een post van e 100.000 aan de inkomstenkant! 
Met ook nog e 100.000 aan donaties (e 65.000 af kom-
stig van inwoners en oud-inwoners van Lollum en 
Waaksens, e 35.000 van belangstellenden van elders) en 
e 50.000 aan subsidies en eigen geld van de stichting is 
dat opgeteld e 250.000. Dat is het minimum dat nodig 
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is om twee smûke wenten in het lokaal achter de kerk 
te realiseren en het hele gebouw wind- en waterdicht te 
maken. Lukt dat, dan is de kerk gered en hebben we een 
solide basis (goed onderpand en eigen inkomsten) voor 
de rest van het project. We houden u op de hoogte!

De ideeën voor deze eerste fase staan ook nog eens 
geschetst op de tekening aan de achterkant van deze 
nieuwsbrief. Deze tekening wijkt hier en daar af van 
eerdere schetsen. Dat kan, omdat we wat invulling 
betreft nog aan het brainstormen zijn. De eerste fase is 
oranje ingekleurd.

Verklaring Belastingdienst

Aan alle donateurs en vrijwilligers bieden wij de service 
aan, dat zij een verklaring krijgen van onze penningmees-
ter die ze kunnen gebruiken voor het doen van de jaar-
lijkse belastingaangifte. Op de verklaring staat dan het 
bedrag van de donatie (hetzij in de vorm van een betaald 
bedrag, hetzij in de vorm van uren vrijwilligerswerk), 
met de gegevens van de stichting die nodig zijn voor de 
Belastingdienst. U kunt hiervoor penningmeester Ger-
brand Kruijver rechtstreeks benaderen op zijn mailadres 
of mobiele telefoon: gerbrand@abaco-administraties.nl / 
06-11048769. Omdat de Stichting Greidhoekekatedraal 
de status van culturele ANBI heeft bij de Belastingdienst, 
is het betreffende bedrag voor 125% aftrekbaar!

Protocol toegankelijkheid tijdens lockdown

Tijdens de lockdown van dit moment is de Greidhoe-
kekatedraal niet onbeperkt toegankelijk zoals we eer-
der gewend waren (met uitzondering van eventuele 
kerkdiensten). Wel kunnen vrijwilligers en medewerkers 
gewoon hun gang gaan. Daarom staat één deur van de 
kerk in principe ook altijd open.

Voor gasten of andere belangstellenden geldt een maxi-
mum van twee mensen tegelijkertijd en een aanmel-
dingsplicht. Die aanmelding kan van tevoren, of op het 
moment dat mensen voor de deur staan. Sjoerd van der 
Kuur (06-12809282) of Liuwe Westra (06-30837586) zijn 

in principe altijd aanwezig om gasten volgens protocol 
te begeleiden. Als het groene lampje op de preekstoel 
brandt, mogen er mensen naar binnen – brandt het 
lampje niet, dan moet u even wachten. Zo wordt een 
klassiek detail van het interieur op een bijzondere manier 
opnieuw functioneel!
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VOOR 

vrijwilligers
en 

medewerkers

Liuwe
Sjoerd

06-30837586
06-12809282

anders bellen  
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Stichting Greidhoekekatedraal: fase 1
plan 2021




