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Restauratieplan kerk Haule

Donkerbroek/Ha u le, maa rt 2oo1.

Geachte heer/mevrouw,

Namens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haute vraagt de Kerkvoogdij uw
aandacht voor het votgende.

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friestand heeft in opdracht van de Kerkvoogdij een
restauratieplan opgemaakt voor het in slechte staat verkerend buitenwerk van de kerk te Haule.
Gebleken is dat het metsel- en voegwerk van de muren en gevets van de kerk in niet a[ te beste staat
zijn. De kapconstructie vertoont eveneens gebreken. Door [ekkende goten is het houtwerk van de
dàkgoten aangetast. Ook zijn ptaatsetijk de muurplaten vergaan" Enkete balken in de toren zijn door
o.a.houtworm aangetast. Een restauratiebeurt is thans hard nodig om het gebouw als kerk te kunnen
btijven gebruiken en de kerk voor het dorp Haule te behouden.
Daarnaast dient het binnenwerk van de kerk te worden aangepast en gerestaureerd.
De totate kosten van de restauratie worden voortopig geschat op f z7o.ooo,oo.

De Kerkenraad heeft besloten op zo kort mogetijke termijn te beginnen met de restauratie van de
kerk. Zo spoedig mogetijk in het jaar zoor zal begonnen worden met het herste[ van het buitenwerk
van de kerk en toren.
De Nederlandse Hervormde Kerk te Haute is niet tot rijks- of provinciaalmonument verklaard, zodat

_g eg!,!d Es:-of provl n g a [-e_s u b si di e ka nlvorde q1e rllleqe n.
-D-e Geméente óosiste[tingwerf heeft een subsidie van f 7o.ooo,oo beschikbaar gestetd. De
Restauratiecommissie Keik Haule heeft door middet van diverse acties een bedrag van f 38.ooo,oo
vergaard ten behoeve van de restauratie van de kerk. Ook de Stichting W.J.O. de Vries en de
Stichting Meindersma-Sybenga hebben op aanvraag een biidrage beschikbaar gesteld van in totaal
f tz.soo,oo.
Per satdo resteert nog een tekort van ongeveer f tso.ooo,oo.

De Kerkenraad is van mening dat de kerk voortopig, zo lang als dat financieet mogetijk is, ats kerk
voor het dorp Haule dient te worden behouden, mede omdat de kerk midden op de begraafplaats
staat.
Het is echter voor ons als kteine kerketijke gemeente zeer moeitijk om de ontbrekende financië[e
middeten op te brengen, mede omdat ook een kerkgebouw in Donkerbroek in stand moet worden
gehouden.
Óaarom verzoeken wij u vriendetijk in wetwiltende overweging te nemen om een bedrag voor de
restauratiekosten beschikbaar te ste[ten.
U kunt uw bijdrage storten door invulling van bijgaande acceptgirokaart of door overschrijving naar
onze rekening Restauratie Kerk Haule, nummer: 69.97.43.206, bijde Stichting Kerketijk Geldbeheer.
Doet u ook mee?

Voor nadere toetichting, vragen en opmerkingen kunt u zicht wenden tot onderstaande personen.
Wij danken u bij voorbaat hartetijk voor uw medeyrerking.

Namens de Kerkenraad,
het Co[lege van kerkvoogden,

J. Schievink,
voorzitter
Wemerstraat 22
8435 XB Donkerbroek
Te[. o516 - 491 4o4

Bijtagen:
- Korte historie kerk Haule en foto
- Acceptgiro

C. Freriks,
secreta ris
De Mandestraat 20
8432 RA Haule
Tel. o516 -577 384
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De Nederlands Hervormde Kerk van Haule

Korte historie

A[ in de vroege Middeleeuwen was Haute een belangrijke nederzetting. Van het naburige dorp
Hauterwijk bijv. bestond nog helemaal niets. Dat is pas gekomen toen de veenmoerassen daar
ontgonnen werden en er ook turf gewonnen werd. Toen is de groei zo snel gegaan, dat het moederdorp
Haule in grootte snel voorbijgestreefd werd.

Uit de middeteeuwse tijd is niet zoveet bekend. Zo weten we niet wanneer de eerste kerk hier gesticht is.

Er zijn oude archieven waaruit btijkt dat Haule in 1328 een belangrijk kerkdorp was, dus er heeft toen
zeker een kerk gestaan. Niet bekend is waar de kerk stond en hoe groot hij was. Van het jaar r54z weten
we dat er toen opdracht gegeven werd atte kerkgoederen op te geven. Alle opgaven zijn verzametd in de

z.g. Benificiaalboeken. De stetting Ctaes Egbes verzorgde de opgave voor de kerk van Haule. ln Haute is

een straat vernoemd naar deze machthebber.
Het is goed mogetijk dat vanaf 1328 tot heden er attijd een kerk in Haule gestaan heeft.

Het huidige kerkgebouw is neergezet in :.854. ln 1855 werd de kerk ingewijd. Daarbij wordt de naam

genoemd van A.N.B. Huizinga, v.d.m. (dienaar des Woords) in Donkerbroek en Haule.

Op de gevetstenen kan men lezen wetke betangrijke personen aanwezig waren bij de eerste-steen-

tegging en wie verantwoordetijk waren voor de (herlbouw. We wijzen even op de naam Lycktema à

Nijeholt, een naam die attertei banden heeft met de streek waarin Haule is getegen.

Vóór r83o had ook Haule een klokkenstoel, waarin twee klokken hingen. De ene ktok die nu in de toren
van de kerk hangt is gegoten in 1830.

Op de toren staat niet, zoals bij zoveet kerken, de haan maar het veel minder voorkomende Saksische

paard. Ook in het dorp Makkinga, hier niet zover vandaan, staat een paard op de toren.

ln tg57tLg58 vond een grote restauratie ptaats. O.a. werden toen een aantal banken vervangen door

stoeten en ook te toren werd opgeknapt.
ln rggr/r992 is de laatste (grote) onderhoudsbeurt uitgevoerd.
Thans is een restauratiebeurt hard nodig omdat anders de kerk gevaar [oopt te worden gestoten en dat

zou het kleine dorp Haule van een betangrijk gebouw beroven.


