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Vaste Burchtkerk, Menno van Coehoornweg 2,
8563 AD Wijckel
Sinds 2004 heet de kerk Vaste Burchtkerk. De
toren dateert uit de 14e eeuw en bezit een luidklok
uit 1388, die versierd is met twee reliëfs van een
heilige (waarschijnlijk St.Gregorius). Voor de herbouw van het schip wordt het jaar 1671 genoemd,
zoals ook wordt aangegeven door de jaartalankers op de toren. In de kerk bevindt zich het
praalgraf van Menno Baron van Coehoorn (16411704), ontworpen door Daniël Marot en gemaakt
door de beeldhouwer Pieter van der Plas. Er staan
twee familiebanken waarvan de grootste toebehoorde aan de familie van Coehoorn. Het orgel
dateert uit 1900 en is gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwers Bakker & Timmenga. In 1985 is
door deze firma het orgel gerestaureerd en uitgebreid met een bij het orgel passende trompet.
Het jaarlijkse onderhoud is in handen van de firma
Bakker & Timmenga.

Marcel Prins
Marcel Prins (Den Haag,1958) maakt ruimtelijk werk in grote en kleine formaten met uiteenlopende materialen, en gebruikt daarbij
vaak gevonden voorwerpen die hij tot narratieve sculpturen combineert en hervormt.
Bij een herschikking van zijn werken in het
atelier ontstond een beeldengroep die hem
de gedachte aan een Tuin der Lusten ontlokte. Het bracht hem ertoe dat Jeroen Bossch-thema op te pakken en een serie beelden van formaat te maken die als een lange
stoet de bergen in moest trekken. De Valsspeler is één van de twaalf interpretaties in
de serie Joen (2016). Marcel Prins is opgeleid aan de KABK, Den Haag. Hij woont en
werkt in Jubbega.
www.marcelprins.nl

Sint Ludgerus, Raadhuisstraat 42, 8561 BH Balk
De patroonheilige van deze Rooms-Katholieke kerk is Sint
Ludger (Ludgerus, Liudger). Het neogotische bouwwerk
uit 1883 werd ontworpen door de architect Alfred Tepe,
die vier kerken in Friesland bouwde. Het is een driebeukige
basiliek. Het neogotische hoogaltaar (1899) stamt uit het
atelier van de beeldhouwer Friedrich Wilhelm M
 engelberg
en stond tot 1963 in de Grote of S
 int-Michaëls kerk te
Zwolle. De gebrandschilderde ramen komen uit het atelier Kocken te Utrecht. Het orgel uit 1910 is gemaakt door
orgelbouwer Adema. In de toren hangen drie klokken. Bij
de kerk staat ook een pastorie.

Birgit Speulman
Als kunstenaar wordt Birgit 
Speulman
(Leiden, 1958) geraakt door doodgewone
verschijnselen die, bij nadere beschouwing,
bijzonder zijn zoals bijvoorbeeld het bewegende licht dat op een deurmat valt of
bewegend water, waarop zand drijft. In de
verbeelding hiervan probeert zij zo dicht
mogelijk bij de ervaring te komen. Dit resulteert in een abstract, organisch vormen- en
kleurenspel. Birgit Speulman volgde de
opleiding Tekenen, schilderen en grafiek
aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag (1977-1982) en woont
en werkt in Jubbega. www.birgitspeulman.nl

It Breahûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP Balk
De hervormde kerk ’t Breahûs is een zaalkerk uit 1728
met een vierzijdig gesloten koor en een geveltoren
met ingesnoerde spits. Op een raam met gebrandschilderd glas uit 1729 staat dat meester-timmerman Roelof
Saegman de kerk heeft gebouwd. Het orgel uit 1843 is
gemaakt door Lohman. De kerk, een rijksmonument, is
gerestaureerd in 1977.

Gerrit Terpstra
Het werk van Gerrit Terpstra (Birdaard,1953), wordt voornamelijk bepaald door verwondering over het bestaan
als zodanig, en meer specifiek, over de gevolgen van een
immer voortgaande tijd. De tijd die heelt en vernietigt,
openbaart en verdoezelt, aantast en polijst, meetbaar
en beleefbaar is. Kortom, het is de invloed van tijd op
zowel de persoonlijke, als de algemene geschiedenis van
mens en natuur die hem inspireert. In zijn werk maakt
hij gebruik van verschillende materialen en technieken
Gerrit Terpstra woont en werkt in Heeg.
www.gerritterpstra.nl

Doopsgezinde Kerk,
Raadhuisstraat 27,
8561 BH Balk
De Doopsgezinde kerk, gebouwd in 1862, is een driezijdig gesloten zaalkerk met rondboogvensters. Het
eenklaviersorgel is in 1908 gebouwd door Bakker en
Timmenga uit Leeuwarden. Na de restauratie van de

kerk in 2016 is Stichting Podium Gorter opgericht dat
resulteert in een bijzondere combinatie van kerkdiensten
en kleinschalige concerten tijdens de winterperiodes.

Gert Jan Slotboom
In de schilderijen van Gert Jan Slotboom
(Wageningen, 1957) is altijd sprake van tegengestelde adjectieven; onbarmhartige schoonheid, beklemmende behaaglijkheid. Het
toont de mens in zijn naakte, onbeschermde
kwetsbaarheid. Eenzaam. Pijnlijk. Rauw en
zonder opsmuk. De schilderijen zijn soms tergend confronterend. De toeschouwer voelt
zich beschaamd en onbeschaamd tegelijk.
Het roept een beeld op waarin we ook onszelf
zouden kunnen herkennen. Individu en toch
universeel. We worden gewaar wat we werkelijk zijn: tempels van kwetsbaarheid, eenzaamheid en sterfelijkheid … en van een onbarmhartige schoonheid. (Dolf Alberts)
www.gertjanslotboom.nl

Protestantse kerk, Stinsenwei 16,
8571 RJ Harich
Protestantse
kerk
en
kerkhof,
bestaande uit een eenvoudig schip
uit 1663 bij een forse, deels nog
12e-eeuwse toren, beneden uit
tufsteen, hogerop uit baksteen
bestaande; één van de weinige
gemetselde torenspitsen van Fryslân.
Boven de ingang van de kerk aan de
zuidzijde gedenksteen uit 1663. In de
kerk preekstoel, achterschot en klankbord, doophek; achter de preekstoel
ligt de 18e-eeuwse marmeren graftombe voor U.A. Rengers en familie. Klokkenstoel
met gelui van twee klokken van P. Overney, 1682 en 1683. Het orgel is in 1981 gebouwd
door de firma Bakker & T
 immenga (Leeuwarden).
Gosse Koopmans
Gosse Koopmans (Garyp,1957) schildert imposante landschappen, cafétaferelen, ontroerende portretten van kinderen, dieren en volwassenen, stillevens of schaatsers in
actie op het ijs. Naast zijn vrije werk schildert hij ook in opdracht. Hij laat zich inspireren door het spel van licht en donker, waarbij verwondering altijd het uitgangspunt
is. In zijn landschappen, die hij op locatie maakt, wordt dit nog gecombineerd met
ruimte, wolkenluchten en waterpartijen; elementen die hij in ruime mate in het Friese
en Groningse landschap aantreft. Gosse Koopmans studeerde aan de kunstacademie
Minerva te Groningen en woont en werkt in Eastermar.
www.gossekoopmans.nl

Kunst in kerken langs oude paden
Iedere zaterdag van 7 juli t/m 8 september 2018 van 13.30 -17.00 uur, toegang gratis
Kunst in Kerken is een jaarlijks terugkerende initiatief waarbij historische kerken worden (her)gebruikt als podium voor beeldende kunst. Volg de eeuwenoude paden in de
gemeente De Fryske Marren en laat u verrassen door het eigentijdse werk van verschillende Friese beeldend kunstenaars.
De route loopt van Wijckel naar het centrum van Balk en vervolgens richting Harich.
Tijdens deze tocht van circa 7 kilometer maakt u kennis met recent werk van de kunstenaars: Gosse Koopmans, Gerrit Terpstra, Gert Jan Slotboom, Birgit Speulman en Marcel
Prins. Voor de terugweg kunt u een lommerrijke route via Ruigahuizen nemen.
Kunst in Kerken is een initiatief van Keunstwurk en is gerealiseerd in samenwerking met
Kunstkring Gaasterland en culturele initiatiefnemers van de deelnemende kerken. Een
project als dit is alleen mogelijk door de medewerking van sponsoren die kerk en kunst
een warm hart toedragen.
Slotermeer
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Wijckel
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N359
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Met dank aan:
Plaatselijke kerkgemeenschappen en alle vrijwilligers
FGD Assurantiën, Leeuwarden
Stichting Kunstkring Gaasterland
Stichting Keunstwurk
Gemeente De Fryske Marren
Stichting Tsjerkepaad
Plaatselijk Belang Balk Vooruit

