Trouwen in het kerkje van Ter Idzard.
Daarbij willen wij u graag behulpzaam zijn.
Wilt u informatie of een rondleiding in het
kerkje, neem dan contact op met:
Gerda van der Molen
06-40361106
of
Regina van Zuiden
06-54643064

Ook is er de mogelijkheid om in dit kerkje
een rouwplechtigheid te laten
plaatsvinden.
Voor informatie hierover kunt u contact
opnemen met:
Stijntje Bruinsma
0561-688364

Commissie Trouw & Rouw
E-mail: kerkjeteridzard@gmail.com
Adres: Kerkje Ter Idzard
Idzardaweg 61
8476 EP

Ter Idzard

Historie kerkje
Wilt u de mooiste dag van uw leven beginnen
in een prachtig kerkje, dat nog de nostalgische
schoonheid en charme van vervlogen dagen
kent?

Het kerkje van Ter Idzard, gewijd aan Bonifatius,
moet eerst een houten kerkje zijn geweest met
riet gedekt.
e

Elkaar het Ja-woord geven in het bijzijn van
uw naasten in een intieme sfeer?
Dit kan in het gerestaureerde kerkje van
Ter Idzard.
Het is een unieke, sfeervolle locatie met
plaats voor ± 70 gasten.

Het huidige kerkje is gebouwd in 16 eeuw en
heeft met trots de
eeuwen doorstaan.
Ooit stond er bij dit
kerkje overigens ook
een klokkenstoel, terwijl het kerkje zelf toen
nog geen toren had.
Nadat er een toren op het kerkje was gebouwd,
is de klokkenstoel verwijderd.
De muren van het éénschepige laatgothische
kerkje zijn opgetrokken uit oude friezen. De

Kerkje van Ter Idzard
Het is een kerkje van niet al te groot
formaat met een authentiek kabinetorgel
uit 1895.
Het dankt zijn huidige bekendheid voor
een groot deel aan het feit, dat het onlangs
grondig gerestaureerd is.
Op 21 mei 2010 was de officiële opening.
Op de kerkheuvel ervaart men ondanks
de beschutting van de
omringende beukenhaag de weidsheid
en serene rust van
het Friese land.

kerkruimte wordt verlicht door hoog boven de
grond aangebrachte lichtopeningen. De muren
worden gesteund door eenmaal versneden zware
Bij de voltrekking van het burgerlijk huwelijk in
het kerkje kunnen wij assistentie verlenen met
bijvoorbeeld:

beren, zoals in het begin van de 16e eeuw bij de
meeste kerken gebruikelijk was.
In het kerkje bevinden zich een aantal fraai gebeeldhouwde zandstenen epitafen van het ge-



Muziek- en geluidsinstallatie

slacht Van Idzaerda uit



Bloemendecoratie in en om het kerkje

1531, 1603 en 1620. Alle



Trouwvervoer

epitafen zijn voorzien van



Bruidsduiven

alliantiewapens.



Aanbevelingen van locaties voor uw

De geschiedenis van de

feest, diner of receptie
Maar als bruidspaar mag u uiteraard ook alles
zelf regelen als u dat wenst.

kerk en die van het geslacht Van Idzaerda zijn gedurende twee en een
halve eeuw nauw met elkaar verweven.

Het kerkje is rijksmonument en eigendom
van de stichting Alde Fryske Tsjerken.
De Plaatselijke Commissie die sinds de
restauratie in 2009-2010 het beheer van
het kerkje op zich heeft genomen, heeft
drie speerpunten van beleid.
Allereerst is het kerkje beschikbaar voor
trouw- en rouw plechtigheden.
Daarnaast worden er diverse culturele
evenementen georganiseerd.
Tenslotte is het kerkje als Historisch Centrum ingericht voor de directe omgeving.

