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Jaarverslag 2021 

Algemeen  
Ook in 2021 is het maar zeer beperkt mogelijk gebleken evenementen in de Hobbe van Baerdt 
Tsjerke te organiseren, dan wel te faciliteren. Er waren twee redenen voor deze beperking, te 
weten: de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem in de kerkzaal, opgeleverd in oktober, en 
het door de regering opgelegde regiem aangaande het beheersen van de coronapandemie.  
 
In het geschikt maken van de kerk voor multifunctioneel gebruik, zijn wel stappen gezet. Met 
name is in de kerkzaal veel meer ruimte gecreëerd door nagenoeg alle banken te verwijderen, 
ligt de volledige vloer op één niveau en is de monumentale Vegelinsbank verplaats naar een 
plek onder het orgel.  
 
De belangrijkste vervolgstap is het maken van twee doorbraken in de muur tussen kerkzaal en 
Koepel, opdat er een goede ‘routing’ ontstaat bij gebruik van kerkzaal en Koepel.  
 

Activiteiten  
Ondanks bovengenoemde beperkingen zijn de volgende activiteiten mogelijk gebleken: 

 7 januari: Jan Vermaning organiseert de manifestatie ”Er reed een trein naar 
Sobibor”, een bijeenkomst in het kader van een educatief project voor leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Hierin staat 
de indringende getuigenis van Jules Schelvis (1921-2016), overlevende van zeven 
concentratie- en vernietigingskampen, centraal.  
Het is een streaming bijeenkomst met een beperkt aantal genodigden. Teksten, video 
interviews en symfonische muziek wisselen elkaar af. 

 10 september, gehouden in kerkelijk centrum “De Oerdracht”: De Werkgroep 
Cultuurhistorisch Erfgoed De Fryske Marren houdt in het kader van haar 10-jarig 
bestaan het symposium “De problematiek van het Veen -Weidegebied”. Een zestal 
deskundigen buigt zich over deze materie en gaat in discussie met een 100-tal 
bezoekers.  
Het symposium is tevens de start van de Open monumentendag. 
Minke Hiemstra, voorzitter van de werkgroep, is dagvoorzitter. 

 30 oktober: De Probus club Skarsterlân organiseert een ledenbijeenkomst. 

 13 november: De stichting organiseert, samen met stichting tot Behoud Rijks 
Monumenten in De Fryske Marren (BRMDFM) een feest ter gelegenheid van het 
plaatsen van een nieuwe spits op de Jouster Toer.  
’s Morgens roept de sterke stem van Pieter Haringsma iedereen op dit feest bij te 
wonen. Er is carillonmuziek met medewerking van een kopergroep van de Jouster 
Fanfare.  
’s Middags vinden in de kerk, onder grote belangstelling, doorlopende voorstellingen 
plaats. Medewerkenden: It Toanhûs, shantykoor “De Warringers” en popkoor “That’s 
It”. Een en ander wordt afgesloten met een open receptie van stichting BRMDFM, 
omlijst met muziek van harmonieorkest “Concordia”.  A,S. de Jong, die dank zij een 
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royale gift de plaatsing van de nieuwe spits mogelijk maakte, wordt ‘in het zonnetje 
gezet’. Een plaquette, bevestigd aan de buitenmuur van de toren, herinnert aan dit 
gebeuren. 
’s Avonds wordt het feest afgesloten met een orgelconcert. Uitvoerenden: Eeuwe 
Zijlstra (organist), Jan Vermaning (trompet) en Anneloes Volmer (sopraan). 

 10 december: Keunstwurk Fryslân organiseert, in samenwerking met Stichting 
Museum Joure, de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs 2021 (prijs voor 
architectuur en vormgeving). De organisatie is in handen van Monique Jansma van 
M’unyk.  

 


