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Dorpshuis in
kerk Beerta
nog ver weg
TAMMO BEISHUIZEN

Peter Breukink, directeur stichting
Oude Groninger Kerken, is opgeto-
gen over het verbouwingsplan van
de laatgotische kerk in Beerta. ,,Het
wordt een prachtige, spectaculaire
voorziening. We zijn er vol enthou-
siasme mee bezig. We gaan binnen
kort de vergunning aanvragen en
daarna aan de slag met fondsenwer-
ving.” Hoeveel geld Oude Groninger
Kerken nodig heeft weet Breukink
nog niet.

,,Het wachten is eerst op groen
licht van Libau (adviesorganisatie
voor ruimtelijke kwaliteit, red.). Zij
moeten de verbouwing goedkeuren.
Maar we zijn redelijk optimistisch.
Er is gelukkig al veel draagvlak onder
de bevolking. Dorpsbelangen Beerta
gaat de kerk ook exploiteren. Als we
toestemming krijgen om onze plan-
nen te realiseren, moet er een be-
heerder komen die zorg draagt voor
de bed and breakfast, brasserie en
zaal.”

De kerk wordt af en toe gebruikt
door Dorpsbelangen, maar het ge-
bruik is nu erg kostbaar, omdat er
hoge energierekeningen zijn. De
huurprijs, 1 euro, kan voor Dorpsbe-
langen geen reden tot klagen zijn.
,,Maar wat de energiekosten betreft
is het echt overleven”, weet Breu-
kink.

Erik Gersonius, voorzitter Dorps-
belangen Beerta, beaamt dat de
stookkosten de pan uit rijzen. ,,We
zijn op een dag zomaar 70 euro
kwijt. Dat is voor ons als Dorpsbe-
langen niet op te brengen. We ma-
ken tot dusver amper gebruik van de
kerk. De mogelijkheid om het te ver-
huren is er wel. Soms worden er ook
recepties of concerten gehouden.”
Gersonius is zeer te spreken over het
plan van Oude Groninger kerken.
,,We hebben vertrouwen in deze
partner, maar we moeten nu zorgen
dat er geld komt. Het wordt een zaak
van lange adem. Wij als dorpsbelan-
gen kunnen jaarlijks besluiten of we
verdergaan met Groninger Kerken.”
Van de gemeente Oldambt valt vol-
gens Gersonius niets te verwachten.
,,Wij moeten zelfs de verlichting
rondom de kerk betalen.”

BEERTA Een fraaie bed and break-
fast, brasserie en dorpszaal. De te-
keningen voor de verbouwing van
de kerk van Beerta zien er gelikt uit.
De volgende stap is een vergun-
ning aanvragen.


