20 december 2017

wij zijn maar als de blaren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind

( A. Roland Holst )
website: menterwolde.dorpsgezichten.info

Geachte donateur,

Was de toon van de brief vorig jaar al wat ernstiger dan we gewend waren, dit keer zal de inhoud om meerdere
redenen een wat somber, maar ook openhartig karakter krijgen.
Zoals u weet, is Herman Blaauw ons ontvallen. Wij missen hem zeer. Acht jaar lang was hij secretaris.
Consciëntieus, gedreven en loyaal. Hij was het hart en de spil van ons bestuur. U begrijpt dat we door zijn
verlies op een kruispunt zijn aangekomen. En dit kruispunt komt samen met de nieuwe ontwikkelingen binnen
onze gemeente. Hoe gaan we verder?
Als we ons werk in al die jaren overzien, kun je zeggen dat het vechten tegen vooroordelen, tegen een haast
aculturele instelling binnen de gemeente niet meer zo nodig is als in het begin. Ook in de nieuwe gemeente, is
een duidelijke interesse te merken voor behoud van cultureel en stedenbouwkundig erfgoed. Naast de
Rijksmonumenten zijn er Gemeentemonumenten, is er een beschermd dorpsgezicht ( Kielwindeweer) en zijn er
plannen voor verdere ontwikkeling van Beeldbepalende Panden.
Het werk binnen onze stichting heeft zich de laatste jaren geconcentreerd op het ondersteunen en stimuleren
van restauratiewerk op de oude kerkhoven in de gemeente. Vooral in Zuidbroek, dat een heel groot oud
kerkhof heeft, was veel achterstallig onderhoud. De St. Landschapsbeheer Groningen heeft ons erg goed op
weg geholpen. Daarnaast hebben wij veel werk verzet in het moderniseren en actualiseren van de website. ik
denk dat dat goed gelukt is. Ik ben net nog even door onze website gelopen, het is toch een genot om het
allemaal te zien en te lezen.
Willen we als Stichting binnen de nieuwe gemeente volop meedoen en ons actief profileren, dan zijn zeker
nieuwe bestuursleden nodig. Ik wil dan ook in deze brief van de gelegenheid gebruik maken u op te roepen u
aan te melden als nieuw bestuurslid.
Mochten er binnen het komende kwartaal, geen aanmeldingen komen, dan wilden we het volgende
voorstellen: de stichting blijft formeel bestaan om de gravenrestauratiegroep in Zuidbroek te ondersteunen en
om de gelden te beheren voor de aanschaf van de nodige materialen. De stichting kan ook dienen om
makkelijker fondsen of gelden te verwerven voor dit onderhoud. Het batig saldo van onze stichting zullen we
onder anderen besteden aan onze “laatste” grote klus, dat is het plaatsen van de replica van de oude,
vermolmde houten grafstèhle van H. Watermulder.
Op dit oude houten grafmonument is een, nog net te lezen, aandoenlijk grafgedicht geschreven. Het leek ons
gepast om dit cultureel erfgoed te willen behouden, te meer daar op het kerkhof in Zuidbroek veel houten
grafmonumenten gestaan hebben. De meeste zijn weg of nog rudimentair aanwezig. De vergane oude

grafstèhle proberen we in een vitrine te stallen in de Petruskerk. Het idee is om dit alles te realiseren in de
“Week van de Begraafplaats” ( 26 mei – 3 juni).
Foto’s van oude stèhle en de replica, voor-en achterkant:

Mochten er geen nieuwe bestuursleden bijkomen, dan zullen we na deze “laatste” klus, ons wat stiller houden.
Er komen dan bv geen jaarlijkse ledenbrieven meer. U kunt ons nog wel verder volgen via onze website
(menterwolde.dorpsgezichten.info ). Ook is het aardig om op Facebook te bladeren in het hoofdstuk
Kerkhof Zuidbroek. U komt interessante en mooie verhalen tegen van personen en families die begraven zijn op
het oude kerkhof. Dit hoofdstuk wordt door veel mensen bezocht. Echt een aanrader!
We willen u nog één keer u vragen een donatie van 10 euro te storten op rek. NL27INGB0674029836.
Tot slot wensen wij u een gelukkig Nieuwjaar!

Everhard ten Wolde, voorzitter

