ENQUÊTE OVER DE GEBOUWEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/
MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN
Toelichting
Bij onze gemeente behoren 3 kerkgebouwen in Burum en Munnekezijl: de Terpkerk, de
Openhofkerk (met bijgebouw de Open Hof) en de Zijlsterkerk. Daarnaast zijn er de voormalige
pastorie bij de Openhofkerk en de pastorie aan de Rosemastraat in Burum.
Tot de taken van kerkenraad en kerkrentmeesters behoort het uitstippelen van beleid en beheer
inzake deze gebouwen, zodat onze gemeente ook in de toekomst goed kan blijven functioneren.
Misschien zal het wenselijk of noodzakelijk zijn om één of meerdere van deze gebouwen te
verkopen of langdurig te verhuren en/of nieuwbouw te plegen. Maar alvorens hierover te gaan
nadenken willen de kerkrentmeesters graag uw mening vernemen. Daarom hebben wij deze
enquête opgesteld en wij stellen het op prijs als u ons behulpzaam wilt zijn. Ieders mening telt,
ook de kinderen van onze gemeente mogen hun mening geven. Zij moeten immers te zijner tijd
het stokje van ons overnemen en dan moeten wij de zaken goed op orde hebben achtergelaten.
Als U meer exemplaren nodig hebt dan kunt U kopieën maken of via email arends77@hetnet.nl
aanvragen, maar ook kunt U de enquête vinden op de website www.pknburummunnekezijl.nl.
1. Persoonlijke gegevens ( geen naam of woonplaats nodig)
Onze kerkgemeenschap moet zich richten op de toekomst, maar ook de ouderen zijn
belangrijk. Daarom willen we graag weten tot welke leeftijdscategorie u behoort.
0 12- 35 jaar

0 35- 60 jaar

0 ouder dan 60 jaar

2. Om een goed beeld te krijgen willen wij ook graag weten in hoeverre u betrokken bent of
zich betrokken voelt bij de kerk in onze dorpen. (u mag meerdere hokjes aankruisen)
0 Ik voel me betrokken bij onze kerkelijke gemeente
0 Ik bezoek regelmatig de kerkdiensten
0 Ik bezoek regelmatig een gemeentegroeigroep, leerhuis, catechese, gebedskring
0 Ik lever een actieve bijdrage aan de gemeente (koster, organist, bezoekdame, bloemenregelaar,
kinderdienst, oppas enz. enz.)
0 Ik bemoei me niet zoveel met de kerk, kom er alleen met kerst of trouwerijen/begrafenissen
0 Anders:…
3. Hoe belangrijk is de kerk/ onze gemeente in uw leven?
0 Erg belangrijk
0 Tamelijk belangrijk
0 Bijzaak
0 Ik zou prima zonder kunnen
0 Anders: ……
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4. Welke activiteiten moeten er volgens u –behalve de kerkdienst- in een kerkgebouw of
een bijgebouw van de kerk (kunnen) plaatsvinden?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
5. De pastorieën
Onze gemeente bezit twee pastorieën. De pastorie aan de Rosemastraat wordt regelmatig
verhuurd. Kosten en baten zijn met elkaar in evenwicht. De pastorie aan de Herestraat is
verhuurd (en kinderoppas). Er is achterstallig onderhoud. De kans dat er ooit nog een predikant
in Burum zal gaan wonen, is niet groot. Meer dan een 50% baan kunnen we immers niet bieden.
Wat vind u dat er met deze gebouwen moet gebeuren?
0 Het is wel goed zo, voorlopig beide gebouwen aanhouden.
0 Verkoop de pastorie aan de Herestraat ( en bied een alternatief voor de locatie van de
kinderoppas op zondag)
0 Verkoop de pastorie aan de Rosemastraat
0 Verkoop beide pastorieën
0 Anders:………
6. De kerkgebouwen
Voordat we gaan denken over eventueel aanhouden/afstoten/verbouwen van kerkgebouwen
willen we graag weten wat u belangrijk vindt.
Wat vind u van het aantal kerkgebouwen dat we moeten blijven aanhouden?
0 Ik vind dat we alle drie kerkgebouwen moeten houden
0 Ik vind één kerkgebouw per dorp genoeg. (dus een gebouw in Munnekezijl en een gebouw in
Burum)
0 Ik vind één kerkgebouw genoeg voor alle dorpen samen van onze gemeente
0 ik vind dat er in ieder geval één kerkgebouw afgestoten moet worden
0 Anders: …….
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7. Bent u bereid om van tijd tot tijd een eindje te reizen om de kerkdienst in een ander
dorp bij te wonen? (Gebeurt nu ook al regelmatig)
0 Ja
0 Nee
0 Anders: …….
8. Informatie over de kerkgebouwen
Zijlsterkerk
Redelijke staat van onderhoud (recent nieuwe goten/ dak in goede staat), niet duur in gebruik,
groot genoeg voor normale kerkdienst, geen bijgebouw.
Openhofkerk
Goede staat van onderhoud. Bijgebouw aanwezig.
Terpkerk
Goede staat van onderhoud. Rijksmonument. Daarom in toekomst 50% van de onderhoudskosten
van de kerk vergoed. Toren is eigendom Stichting Erfgoed Kollumerland. Monumentaal orgel.
Er bestaat een legaat dat bestemd is voor onderhoud/restauratie van de Terpkerk. Nauwelijks of
niet verkoopbaar door monumentale status.
Als er één of meerdere kerkgebouwen worden afgestoten, welk(e) kerkgebouw(en) is/zijn
volgens u het meest geschikt om te behouden? (waarbij ervan uitgegaan wordt dat er voor
het eventuele ontbreken van een bijgebouw een oplossing wordt gevonden.)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
9. Ik wil graag het volgende nog opmerken over het onderwerp van deze enquête
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Ingevulde enquêteformulieren graag vòòr eind november inleveren bij kerkdienst of bij
één van de kerkrentmeesters of in groene brievenbus van Herestraat 1 te Burum of via op
eerste blad genoemde email.

Bedankt!!
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