OPE NING TSJERKEPAAD BONIFATIUSKERK OLDEBERKOOP (zaterdag 30 juni 2018)
13.30 uur Opening: Jan Jurjens (regiocommissie ZO Fryslân)
Inleiding Gerrit Groeneveld (voorzitter Stichting Tsjerkepaad)
Bêste minsken, tige wolkom yn dizze prachtige Bonfatiustsjerke yn Alderberkeap, Moai dat jim
kommen binne om de iepening fan Tsjerkepaad mei te meitsjen. Fijn dat jullie allemaal zijn
gekomen.
Tsjerkepaad beleeft dit jaar zijn 15e editie. Het is fantastisch dat er ieder jaar zoveel belangstelling
voor is. Dit jaar verwachten we nog meer bezoekers dan de vorige jaren, misschien in totaal wel
50.000 of meer. Maar wat ook geweldig is, is dat zoveel mensen zich er belangeloos voor inzetten,
meer dan 2000 vrijwilligers doen dat ieder jaar weer, ze doen het met plezier en vinden het fijn om
hun kerk aan anderen te laten zien. In sommige kerken zijn het maar een paar mensen die dat
doen. In Hieslum, één van de plaatsen waar ik tot voor kort werkzaam was als predikant en waar
minder dan 100 mensen wonen, zorgt een gastvrouw iedere keer weer tijdens de openstelling voor
een mooi bloemstuk in de kerk. In andere kerken wordt gezorgd voor mooie achtergrondmuziek,
of orgelspel, of wordt een stiltehoek ingericht, met kaarsen. Al die mensen maken Tsjerkepaad
mogelijk. Ze laten zien wat gastvrijheid – ons jaarthema – is en vertellen over wat er allemaal in
het kerkgebouw te zien is, of over wat er in en rond de kerk gebeurt. Ik wil graag een geweldig
applaus voor al die vrijwilligers.
Uit de evaluatieformulieren die we na afloop binnen krijgen, horen we dat de bezoekers die
getoonde gastvrijheid zeer waarderen. De vrijwilligers doen het uit liefde voor de kerk en uit
belangstelling voor mensen. De gasten die soms van ver komen, of misschien van wat dichterbij,
worden onthaald op een kopje koffie, of getrakteerd op een rondleiding door het gebouw. Er is
ruimte voor een verhaal, of voor een moment van rust en aandacht en dat doet een mens goed.
Vaak ook worden tussen vrijwilligers en gasten, of tussen gasten onderling verhalen uitgewisseld
over hoe het gaat in de kerk, positieve verhalen over wat er allemaal op touw gezet wordt, maar
ook over wat er soms minder goed gaat, bijvoorbeeld als de zondagse kerkgang teruggaat en de
financiële middelen teruglopen. Veel bezoekers komen uit cultuur-historische interesse, maken
foto’s of luisteren naar het orgelspel. Maar er zijn er ook velen die het fijn vinden om zomaar even
naar binnen te gaan, een praatje te maken om zich heen te kijken en mensen te ontmoeten. Open
kerken zorgen er voor dat mensen open gaan. Door de rust en aandacht die ze vinden in het
kerkgebouw, groeit het besef dat het goed is dat er kerken zijn en blijven bestaan, omdat je juist in
deze gebouwen op verhaal kunt komen.
Dit jaar doen er welgeteld 253 kerken mee aan Tsjerkepaad. Daarbij zijn er ook weer een aantal
nieuwe kerken bij die zich bij ons hebben aangemeld, in Tersoal, Warga, Warstiens, Warten,
Sibrandabuorren, Oldeholtpade, Lekkum, Haskerhorne en Echten en misschien zijn het er nog wel
meer. Er zijn ook kerken die zich hebben afgemeld, tijdelijk vanwege een restauratie of
verbouwing, of bijvoorbeeld omdat er niet genoeg vrijwilligers te vinden zijn. We proberen daarom
te stimuleren dat ook jonge mensen gemotiveerd worden om de kerk eens van binnen te bekijken,
of misschien wel mee gaan werken bij de openstelling. Bij de opening en sluiting van Tsjerkepaad
dit jaar richten we ons ook op de kinderen, vandaag gebeurt dat in een theatervoorstelling van
verhalenverteller Frank Belt en organist Eeuwe Zijlstra over Polle de orgeljongen. Liefde voor het
orgel is er niet zo maar, maar die kan wel gewekt worden. We zullen er zo meteen meer van zien
en horen. Die aandacht voor de overdracht naar kinderen is er ook tijdens de sluiting van
Tsjerkepaad op 15 september in de Kruiskerk in Burgum. Dan zal dr. Henk Kuindersma ons
vertellen over wat je kunt doen om kinderen de schatten van een kerkgebouw te laten ontdekken.
Graag nodigen we jullie ook hiervoor uit en hopen dat er dan ook kinderen zullen komen.

Bij het binnenkomen in deze kerk is de Tsjerkepaadgids van dit jaar uitgedeeld. Die ziet er weer
prachtig uit. Er is een korte beschrijving met foto’s van de kerken die meedoen, er zijn inleidende
stukjes over de stichtingen en organisaties waarmee we samenwerken zoals de Alde Fryske
Tsjerken en Organum Frisicum, er zijn verhalen van mensen die vertellen over de openstelling van
de kerken en waarom ze dat zo belangrijk vinden. In de gids vindt u op bladzijde 14-16 een
overzicht van de activiteiten die vanuit de kerngroep van Tsjerkepaad worden aangeboden. Daarna
volgen activiteiten die de kerken zelf organiseren en die aan ons zijn doorgegeven. Er zit vast wel
iets van uw gading bij. Alle aanvullende en actuele informatie is te vinden op onze website
www.tsjerkepaad.nl De zomerfolder die u ook bij binnenkomst hebt gekregen is dit jaar in 3 talen,
Nederlands, Engels en Duits. Er komen nogal wat bezoekers uit het buitenland en ook die willen
we graag tegemoetkomen. We willen u vragen om die zomerfolders zoveel mogelijk te verspreiden
buiten het kerkgebouw, op campings, in bibliotheken, boekwinkels, plaatsen waar toeristen
komen.
Tenslotte nog één ding. De Tsjerkepaadgidsen zijn met zorg samengesteld en verdienen het om
doorgegeven te worden. Laat ze s.v.p. niet liggen, maar geef ze zo veel mogelijk door aan
belangstellende bezoekers. Het is zonde als ze na een tijd blijven liggen en er na afloop een partij
weggegooid moet worden.
Genoeg gezegd nu, graag wil ik nu jullie aandacht vragen voor de voorstelling Polle de orgeljongen.
13.40

Optreden Frans Belt en Eeuwe Zijlstra ( 45 minuten)

14.30

Pauze. Er is koffie en thee voor de kinderen fris en wat lekkers.

14.50

Project digitalisering ME kerken, door lid Provinciale Staten Sylvia Hosman
(initiatiefneemster) en uitvoering project door Mirjam Pragt namens de museumfederatie
(Stichting Erfgoed en Publiek)

15.00

Presentatie Bonifatiuskerk door Mirjam Keuning

15.20

Uitreiking van bloemen aan de verteller en Mirjam Keuning (voorbereidingsgroep).

15.25

Afsluiting met het zingen van het Tsjerkepaadlied

15.30

Wel thuis

