Goede middag allemaal.

Ik ben Reinder Prins, ik ben de voorzitter van de plaatselijke commissie van
Hantumhuizen en mag u nu toespreken ook, namens de inwoners van Hantumhuizen.
Wij willen jullie bedanken voor u\ry gift, waar door de verbouwing van deze kerk
mogelijk werd gemaakt en we nu dankbaar gebruik kunnen maken van een toilet en
een keuken blokje. Bedankt!

In het bijzonder willen we de stichting Fryske Alde Tjerken bedanken voor hun inzet
en medewerking.
Ook vinden we het fijn dat we vaste huurders hebben, namelijk de FOWD,
Het Frysk Oekumenisch Wurkferban Dongeradiel.
Zij komen hier met uitzondering van de maanden Juli en Augustus 1 keer in de maand
voor een kerkdienst. Bedankt dat jullie hier komen kerken!

4 van deze diensten per jaar zljn trouwens in samenwerking met de PKN gemeente
van Hantum ca.
Hun willen we ook bedanken, o.a. dat we het pad van de begraafplaats mochten
afgraven om de leidingen naar het riool te kunnen aanleggen.
Het is toch wel fijn als een wc een werkende afuoer heeft...!

Het is u misschien wel opgevallen dat het toegangspaadje van de kerk niet zo
bijzonder is en zelfs wat verzakt.
In samenwerking met de PKN Hantum ca is afgesproken om dit pad op te knappen.
Het was helaas te kort dag om dat voor vandaag te realiseren, maar het staat op het
programma!
We hopen dat u dat nog een keer komt bezichtigen en misschien nog een paar mensen
meeneemt om de kerk te bewonderen.
Het mooiste is om dat op zondag te doen als er een kerkdienst gehouden wordt.
Dan kunnen jullie de kerk in gebruik meemaken en, zoals dat hier al honderden jaren
gebeurd, onze Vader in de hemel aanbidden.
Of anders op een van de open zaterdag middagen.

Voor wie het nog niet weten... Er zijn in Friesland in de zomermaanden veel kerken
open voor bezoek en bezichtiging.
Ook onze kerk doet mee aan deze dagen van Tjerkepaad die dit organiseert.
De bezoekers aantallen hier in deze kerk verschillen nogal .
Soms komen er 10 mensen langs maar ook wel is meer dan 30.
Daarbij zijn er ook mensen die het leuk vinden om het orgel op zulke middagen te
bespelen. Meestal krijgen we dan leuke reacties van bijvoorbeeld, wat een mooie
akoestieklDe open dagen zijn alleen mogelijk door medewerking van onze vrijwilligers.

Bij de verbouwing hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van meerdere
vrijwilligers en mensen die de boel een beetje in de gaten hebben gehouden en vol
belangstelling waren voor de veranderingen. Dat medeleven waarderen we zeer!
In het bijzonder wilde ik nog Lieuwe Nicolai bedanken voor zijn inzet om de
mogelijkheden voor een wc te bekijken, het maken van de tekeningen en de verdere
bouw begeleiding.

Ten slotte worden er in deze kerk ook wel eens bruiloftsdiensten gehouden, dat is
altijd mooi. En ook begrafenis diensten. Helaas is er op dit moment eigenlijk geen
ruimte meer op de begraafplaats.
Verder worden er ook wel eens concerten georganiseerd, maar het blijft moeilijk om de
mensen daarvoor in de banken te krijgen.
Bij deze zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd.
Houdt u de aankondigingen maar in de gaten...

In ieder geval is het voor al deze Sint Anna kerkgangers mooi dat er nu een wc is en de
mogelijkheid om koffie en thee te maken!
Iedereen die hieraan bijgedragen heeft nogmaals hartelijk bedankt!

