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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Men moat immen
stypje om him

dwaan te litten
wat er kin

Van der Velde al
65 jaar in Winsum

Muziek- en showspektakel in Wommels

‘Spoedrestauratie’
Poarte fan Bears

‘Ik bin krekt in kroechbaas. It
is ‘horen, zien en zwijgen’ en
dêr moat je je oan hâlde’

7 juli staat Wommels
weer in het teken van de
driejaarlijkse taptoe

De stiennen litte in protte wetter troch. Troch de lekkerij
wurde de balken oantaaste
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Restauratie kerk Baaium: Van bouwval naar blikvanger
Baaium - Vanaf 30 juni is de Hervormde Kerk van Baaium na bijna
dertig jaar weer open voor het publiek. Het kerkgebouw heeft een
renovatie achter de rug die halverwege de jaren ’90 van start ging.
In drie fases werden het schip, de
toren en het interieur opgeknapt.
Afgelopen vrijdagmiddag 29 juni
was de ofﬁciële opening. Het resultaat mag er zijn.
Door Sikko Bruinsma
Wie het interieur van de kerk
van voor de renovatie heeft aanschouwd, zal zich bij een volgend
bezoek de ogen uit kijken. Het plafond was niet meer om aan te zien
en kwam op bepaalde plekken naar
beneden. Het orgel diende zelfs als
ondersteuning en de vraag was hoe
het orgel onder het naar beneden
hangende plafond vandaan zou
komen. De muren waren gehavend
en ach, alles was toe aan een heuse
opknapbeurt.
Het doopvont van roze Bremer zandsteen heeft een nieuwe
plek gevonden en staat nu niet
meer voor, maar links achter in
de kerk. Het doopvont, opgegraven in Baaium in de zeventiende
eeuw, heeft een bijzondere decoratie, namelijk drie gotische nissen.
De omvang van de vont heeft het
spreekwoord ‘Sa grut as de Baeijumer fonte’ doen ontstaan.
Vanaf de nieuwe plek kijkt het
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Kerkrentmeester Sjoerd Post (links) ontvangt van voorzitter van de restauratiecomm. Jan van der Weij de brochure
over de Baaiumer kerk waarmee de overdracht een feit is.
foto: Andries Veenstra
bekken om zich heen, met net
zoveel bewondering als die bij
Auke Deinum van de restauratiecommissie aanwezig is. ,,It plafon
is prachtich opknapt en it oargel is
hielendal skjin makke. It is noch
net hûndert persint, mar it is te
bespyljen en de klank is goed. It

oargel hat no swart as kleur”, aldus
Deinum. Commissielid Gerke
Veenstra haakt hier op in. ,,Der is
in kleureûndersyk west nei de eftergevel, de preekstoel en it oargel en
it gehiel is werom brocht yn de originele kleuren.”
Een zwart orgel en een zwarte

preekstoel ging er echter eerst niet
in bij de restauratiecommissie, maar
de donkere kleur is afgezet met
bladgoud en nu het klaar is heeft
Veenstra de woorden om het geheel
te omschrijven. ,,It is in sprookje.”
Door het naar achteren halen van
het doopvont is voorin de kerk

een geweldige ruimte ontstaan
en dat past prima in de plannen
voor de Baaiumer kerk. Het is de
bedoeling dat er in de kerk vooralsnog één maal per maand een
kerkdienst wordt gehouden en dat
er ook ruimte zal zijn voor concerten, exposities en trouw- en
rouwdiensten.
De deuren in de kerk zijn stuk voor
stuk opgeknapt en geverfd in houtimitatie, net zoals de herenbanken,
die achterin de kerk het doopvont
gezelschap houden. Met de nieuwe
kroonluchters en gordijnen is de
kerk van Baaium een ware blikvanger geworden.
De restauratie heeft 825.000 euro
gekost, opgebracht via fondsen,
subsidies en acties in de beide
dorpen Wjelsryp en Baaium, die
samen één gemeente vormen. De
hervormde gemeente is eigenaar
van de kerk, met de gemeente zal
nog worden besproken of de kerk
in eigen bezit blijft, of dat er wordt
gedacht aan een stichting. Het
geheel ziet er spik en span uit. De
deuren gaan na al die jaren weer
uitnodigend open en het eens zo
vervallen godshuis zal dan stralen
onder de blikken van bewondering.
Bezoekers konden in het verleden
lastig hun auto kwijt. Er zijn nu
plannen om achter de kerk naast
de volkstuinen een parkeerplaats te
realiseren. Het terrerin zal het “Baas
Haye terreintje” gaan heten, goed
voor ongeveer 50 auto’s.

Slagge premjêre
Berne Iepenloft Spul
Easterwierrum - Sneon 23 juny wie
yn Easterwierrum de premjêre fan
it Berne Iepenloft Spul 2012. ‘De
Stim fan Lûdsjewierrum’ wurdt
mar leafst 7 kear útfierd yn de pastorijtún fan Easterwierrum. De
tribune siet grôt fol; âlden, pakes en
beppes sieten allegear fol spanning
te wachtsjen. Mar dat wie hielendal
net noadich, alle spilers, muzikanten en dûnseressen makken der in
pracht fan in foarstelling fan ûnder
de enthousiaste lieding fan Teake
Túnman. De foarstelling skreaun
troch Hans Brans en Peter Sijbenga
is noch te sjen op freed 6 july.
Foto: Piet Douma
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