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Onafhankelijk facilitair vakblad voor kerken

Gul geven met een app
Vijf aanbieders op een rijtje

Protestants Krimpen verbouwt haar Ark tot Fonteinkerk • Feest vieren met damast:
Sanny de Zoete • Welkom in de pastorietuin van Waalre • Kerkbanken te koop in Winterswijk •
Nieuw boek: Geloof en een hoop zonnepanelen • Kerk met een verhaal: Titus en Maria fan Bolsward •
Subsidie voor verduurzaming van monumenten • Fondswerving voor de nieuwe consistorie • Fusie
Schaapsound - Relisound • Nieuwbouw en verbouw van Amersfoort tot Zwartsluis
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Beleef de verbinding
Kerkomroep.nl: uw kerkdienst
in beeld en/of geluid
• Diensten beschikbaar via:
tablet, smartphone, TV en computer
• Live en uit Archief
• Gratis App

• Oók voor gebruik met Chromecast
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Gul geven met een app
De coronacrisis gaf digitaal collecteren een flinke
duw. De inzet van online technologie verbetert de
collecteopbrengsten. Steeds minder mensen hebben
contant geld bij zich.

• Oók voor gebruik met AppleTV

• Oók voor gebruik met HumaxTV+ H3
De kerk dichtbij, maak verbinding!

Jouw kerk ook op kerkomroep.nl?
Ga naar www.kerkomroep.nl en meld je vandaag nog aan!

Kerkomroep.nl

www.kerkomroep.nl • info@kerkomroep.nl
Kerkomroep.nl is het distributieplatform van sIKN.

Mediastreaming
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sIKN

sIKN verbindt
•
•
•
•

Verbindt mensen thuis met de kerk
Mediastreaming
Geluid én beeld
Van alleen geluid tot Full HD

Meer weten over mediastreaming van sIKN?
Bezoek onze website www.sikn.nl of bel 0182 - 750 520.

Ark wordt Fonteinkerk

13

Welkom in de pastorietuin

In kerken komt

De tuin van de

Gemeente in Krimpen

het vooral ter tafel

protestantse pastorie

aan den IJssel verbouwt

bij Avondmaal of

in Waalre zag er

haar kerkgebouw De

eucharistie: damast. Er

bedroevend uit. Totdat

Ark. In november opent

zijn nog maar weinig

predikant Ferdinand

het vernieuwde gebouw

damastspecialisten in

Borger de schop ter

haar deuren, met een

de wereld. Een ervan

hand nam en er een gastvrije,

nieuwe naam: Fonteinkerk.

woont in Delft: Sanny de Zoete.

groene oase van maakte.

Kerkbanken te koop

22

En een hoop zonnepanelen

25

Titus en Maria

18

35

De Jacobskerk in

Deze zomer verscheen

Vrolijk wapperen

Winterswijk verkocht

het boek Geloof en een

de vaandels met de

in twee weken al haar

hoop zonnepanelen

beeltenis van Titus

kerkbanken en de

van kerkjournalist

Brandsma in de

rieten stoelen. De actie

en eindredacteur

zomerzon voor de

was een succes. Nu is

van Kerkmagazine

Sint-Franciscusbasiliek

er geld en ruimte voor

Kees Posthumus, in samenwerking met de

in Bolsward. Binnen branden kaarsen voor

een nieuwe koers.

organisatie GroeneKerken.

een beeld van Onze Lieve Vrouwe van
Sevenwouden.

Kerkmagazine verschijnt viermaal
per jaar en wordt verspreid
onder kerkrentmeesters, kosters,
beheerders etc. in alle kerken in
Nederland.
Eindredactie Kees Posthumus

Wel zo vertrouwd! sIKN blijft verbinden

Feest vieren met damast
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Gul geven via een app
De coronacrisis gaf digitaal collecteren een flinke duw. De inzet
van online technologie, naast collectezakken en –schalen, verbetert
de collecteopbrengsten. Steeds minder mensen hebben contant geld
bij zich.

van al die mogelijkheden. Wanneer
relatief weinig mensen eraan meedoen,
komt de interactie die een dergelijk
online platform interessant maakt
niet op gang. Een app waarin zelden
iets nieuws te beleven is, wordt snel
vergeten. Hoe uitgebreider de app, hoe

Tekst: Dick Vos

| Beeld: Diverse aanbieders

meer gedaan moet worden aan het
‘beheer’ van de inhoud.

V

??

erschillende bedrijven bieden

QR-code

gemakkelijk terug te vinden tussen alle

Givt

betaalapps aan. Wat kunnen

Het opnemen van bankrekening-

andere overschrijvingen.

De app Givt is niet speciaal voor

naar Givt en € 0,06 naar SlimPay voor

gemeentenieuws, de activiteiten

ze? Wat zijn de verschillen?

nummers in liturgieblaadjes,

kerken. De meest uiteenlopende goede

transactiekosten.

van de kerk en het kerkblad gedeeld

doelen en inzamelingsacties maken er

Door het percentage kunnen de

worden. Er is een contactlijst waarin

En wat kosten ze? Kerkmagazine

beamerpresentaties en zondagsbrieven

Apps

zet vijf aanbieders voor u op een

is voor kerk en diaconie misschien

Speciale apps maken het geven nóg

gebruik van. Gebruikers van de app

kosten behoorlijk oplopen wanneer

de andere gebruikers binnen de eigen

rijtje. Givt en Appostel zijn vooral

het meest eenvoudig. Deelnemers

gemakkelijker. Niet alleen voor de

kunnen een collectebedrag invullen

veel gegeven wordt. De website van

kerk te vinden zijn. Sinds kort is er

betaalapps, Chrch, Donkey Mobile

aan de dienst die geen gepast geld

zondagse collectes, maar ook voor

en hun telefoon langs de Givt-zender

Givt belooft echter dat er onderaan

een chatfunctie. In de documentatie

en Scipio bieden betaalapps binnen

bij zich hebben en degenen die de

de vaste kerkelijke bijdragen en voor

bewegen, die bijvoorbeeld in de

de streep geen enkele kerk is die geen

wordt relatief veel nadruk gelegd op

zogenaamde community-apps. Daarin

kerkdienst online volgen, kunnen

eventuele andere projecten.

langskomende collectezak geplaatst

groei in opbrengsten ziet.

de veiligheid van financiële transacties

vindt u vele mogelijkheden voor de

hun collectebijdrage overmaken. Dit

is. Hiermee sluit Givt nauw aan bij de

www.givtapp.net

en controle over privacygevoelige

communicatie binnen gemeente of

vergt echter nogal wat handelingen.

parochie.

Weinigen zullen dit tijdens een
kerkdienst doen. Het is denkbaar dat
uitstel vaak zal leiden tot afstel.
Het verstrekken van een QR-code is al
een stuk gebruikersvriendelijker. Door
deze te scannen met de smartphone
kan via iDEAL snel een zelf aan te

“

geven bedrag overgemaakt worden.

traditionele beweging van het geven.
Een internetverbinding is op dat
moment niet nodig.
Zodra een kerk of organisatie

De zender komt
langs in de
collectezak

aangemeld is bij Givt kunnen
gebruikers deze ook online vinden.
Handig voor mensen die de kerkdienst
online volgen. Desgewenst kunnen
gebruikers ook periodieke giften

informatie.

“

Een tegoed
aanmaken via iDeal

Gebruikers van Appostel kunnen in de
app een tegoed aanmaken via iDEAL.
Dit tegoed kan in zelf te kiezen porties
toegekend worden aan collectes en
andere doelen. Afdragen vanaf een
tegoed is minder omslachtig dan een
iDEAL-transactie. Als jaarlijks een
beperkt aantal transacties gedaan

De meeste apps en websites van

programmeren.

worden zijn deze makkelijker terug te

banken bieden tegenwoordig de

De kerkelijke organisatie maakt

vinden voor de jaarlijkse giftenaftrek

mogelijkheid dergelijke QR-codes

In de meest bekende apps in

gebruik van een Givt-dashboard,

zelf te ‘genereren’. Opgeslagen als

Nederland maakt de online

waarop de geldstromen gevolgd

Appostel

in de belastingopgave.

afbeelding kunnen ze naar believen

collectehulp deel uit van community-

kunnen worden. De gevers blijven

Appostel is een product van SKG

bedragen jaar € 50,00 per kwartaal.

geplaatst en getoond worden. Dat

apps, waarin ook andere informatie

anoniem. Doordat via het dashboard

Collect en de opvolger van de app

De eerste 625 iDEAL-transacties per

betekent iets meer werk voor kerk en

van de kerk gedeeld kan worden.

QR-codes gemaakt kunnen worden,

Kerkgeld. De app is alleen beschikbaar

kwartaal zijn hierbij inbegrepen,

diaconie, omdat elk collectedoel een

Ze hebben functionaliteiten zoals

kan ook mensen die de app niet

voor gemeenten binnen de PKN die

daarboven wordt 36 cent per mutatie

eigen QR-code vraagt.

Facebook en WhatsApp, maar

hebben een online donatiemogelijkheid

een betaalrekening hebben bij de SKG

gerekend.

De kans dat mensen dit tijdens het

dan uitsluitend voor de besloten

geboden worden.

(Stichting Kerkelijk Geldbeheer). SKG

www.appostel.nl

collectemoment in de kerkdienst snel

gemeenschap van gemeente of

Givt is geen omgeving voor interne

ziet de app als een vorm van extra

even doen, is groter dan wanneer ze

parochie.

communicatie en uitsluitend bedoeld

dienstverlening.

Chrch

eerst ontvanger, rekeningnummer

Hoe meer functionaliteiten, hoe

voor giften. Kerken betalen eenmalig

De app is in de eerste plaats ingericht

De app Chrch is speciaal gemaakt

en doel moeten overtypen. Voor

duurder de app. Wie er aan

75 euro startkosten en krijgen daarvoor

voor financiële transacties als collectes,

voor kerkelijk gebruik en bevat

de ontvanger is het handig dat het

begint, doet er goed aan vooraf

in overleg een aantal zenders.

Actie Kerkbalans en de aanschaf

allerlei mogelijkheden voor interne,

doel van de gift steeds uniform

een inschatting te maken van de

Terugkerende abonnementskosten

van producten uit de webwinkel

voor de buitenwereld afgeschermde

geformuleerd is. Dat maakt het

bereidheid gebruik te gaan maken

zijn er niet. Per donatie gaat 4,5 %

van de kerk. Daarnaast kunnen

communicatie – van profielpagina’s

De abonnementskosten voor Appostel
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tot gespreksruimtes, nieuwsberichten

de ledenadministratiesoftware voor

en activiteitenoverzichten. Daarbij kan

kerken van hetzelfde bedrijf. Hiervoor

de app gekoppeld aan de website van

geldt een apart abonnement.

de kerk en kunnen kerkdiensten die

Ook in Scipio lopen collectes en

beschikbaar gesteld worden via sites

andere doelen die de kerk kan

als YouTube of Kerkdienstgemist erin

aanmaken via een tegoed. Eenmaal

afgespeeld worden.

geregistreerd, kan de gebruiker

“

Koppeling met de
ledenregistratie LRP

Ook in Chrch kunnen gebruikers via

af te doen. Zelf geeft Donkey Mobile

zonder smartphone kunnen de link

zijn tegoed opwaarderen via een

iDEAL een tegoed aanmaken dat in

aan dat de ezel – donkey – ook in de

naar deze pagina eventueel gebruiken

machtiging eenmalige incasso bij

de loop der tijd verdeeld kan worden

Bijbel in de eerste plaats dienstbaar is.

om thuis via de computer te doneren.

de eigen bank. Dat is vlot te doen

onder collectes en andere doelen van

Het gaat niet om de app, het gaat om

Deelnemende kerken betalen 300 euro

en speelt zich geheel binnen de app

hangt. Met Scipio Start kunnen

de kerk. Het aantal keren dat Mollie

interne communicatie.

startkosten en vervolgens maandelijks

af. Desgewenst kunnen de (collecte)

kerken de app gratis uitproberen.

35 cent in rekening brengt voor een

De app van Donkey Mobile is een

tussen de 75 en 250 euro. Dit bedrag is

doelen voorzien worden van een

Voor de langere termijn is de

transactie kan daarmee beperkt

online communicatieplatform met

afhankelijk van het aantal leden.

begeleidende tekst, een afbeelding en

Plus-versie beschikbaar voor €

gehouden worden.

veel mogelijkheden en functies. Voor

www.donkeymobile.app

links naar websites en webvideo’s met

59,95 per maand – zonder extra

Chrch is een klein bedrijf dat zich

werkgroepen en commissies kunnen

achtergrondinformatie.

kosten, belooft de website. Voor

profileert als niet-commercieel. Van

aparte ruimten aangemaakt worden

Net als bij andere apps met veel

de Premium-versie wordt € 149,95

deelnemende kerken vraagt het een

om informatie uit te wisselen. Per

functionaliteiten zal online collecteren

per maand gevraagd. De app is

vrijwillige bijdrage voor het gebruik

deelnemende kerk wordt de mooi

niet de hoofdreden zijn om Scipio aan

dan helemaal ‘eigen’ door een

van de app, waarvoor een bedrag

vormgegeven app naar wens ingericht

te schaffen. Die mogelijkheid maakt

eigen naam, een eigen logo en een

van 1 euro per jaar per kerklid

en onder een zelfgekozen naam in de

deel uit van een veel breder pakket,

eigen vermelding in de App-stores.

gesuggereerd wordt. Voor bijzondere

App-stores geplaatst. Hiermee wordt

waaraan een navenant prijskaartje

www.scipio-app.nl

vormen van ondersteuning kan een

het echt het centrum van informatie,

aparte bijdrage gevraagd worden.

communicatie en afstemming binnen

Van Chrch wordt wel gezegd dat de

de kerk.

beperkte omvang van het bedrijf de

Donkey Mobile werkt samen met de

ondersteuning kwetsbaar kan maken

PKN, wat resulteert in gratis content

en dat de vormgeving van de app

van onder meer Petrus en integratie

relatief eenvoudig is.

met software van de PKN. Het beheer

Scipio

www.chrch.org

van de app verloopt via een dashboard

Ook Scipio is een app

dat de naam Stable (stal) draagt.

met legio informatie- en

Ook in Donkey Mobile moet een

communicatiefaciliteiten, waarin

tegoed of saldo aangemaakt worden.

afgeschermde ruimten voor zelf samen

De kosten hiervan, 35 cent per

te stellen subgroepen gemaakt kunnen

transactie via iDEAL, worden door de

worden. Het is een product van Hagru

gebruiker betaald. Ook voor bijzondere

BV, dat meer softwareprogramma’s

acties en periodieke bijdragen als

voor kerken aanbiedt.

Actie Kerkbalans zijn mogelijkheden

Bijzonder voordeel van Scipio kan

ingebouwd.

zijn dat gemeenten binnen de PKN

Donkey Mobile maakt voor elke

de app kunnen koppelen met het

collecte een webpagina aan voor

ledenregistratiesysteem LRP. Hiermee

gasten en niet-gebruikers van de app.

zijn de gegevens van personen

Softwarebedrijven hebben wel vaker

Zij kunnen via een te tonen QR-code

binnen de app altijd actueel – AVG-

bijzondere namen. Dat hoeft aan de

naar deze pagina geleid worden en

proof benadrukt Hagru. Koppeling

degelijkheid van hun producten niets

daar bijdragen via iDEAL. Mensen

is ook mogelijk met Scipio Online,

“

Van profielpagina’s
tot gespreksruimtes

Donkey Mobile

“

De ezel is in de
Bijbel in de eerste
plaats dienstbaar

Overzicht aanbieders
App

Type

Collecte

Bijzonderheden

Kosten kerk

Givt

betaal-app

- transactie via SlimPay
- per donatie 4,5 %
naar Givt en € 0,06 naar
SlimPay

- niet alleen voor kerken
- internetverbinding niet
nodig

€ 75 opstart, eenmalig
donaties verminderd
met percentage Givt en
kosten SlimPay

Appostel

betaal-app met communicatiefuncties

- via tegoed

- dienstverlening aan
relaties SKG

€ 50 per kwartaal
€ 0,36 per transactie
boven de
625 transacties per kwartaal

Chrch

community-app

- via tegoed
- opwaarderen via
iDEAL, transactiekosten
voor gebruiker

- niet-commercieel klein
bedrijf

vrijwillige bijdrage
(€ 1 per kerklid per jaar)

Donkey Mobile

community-app

- via tegoed
- opwaarderen via
iDEAL, transactiekosten
voor gebruiker

- voor PKN: software-integratie en extra content

€ 300 opstart, eenmalig
€ 75 tot € 250 per maand
(afhankelijk van ledenaantal)

Scipio

community-app

- via tegoed
- opwaarderen via bankmachtiging

- koppeling met software
Hagru BV - voor PKN:
koppeling met LRP

€ 59,95 per maand
(Plus-versie)
€ 149,95 per maand
(Premium-versie)
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PKN Krimpen
verbouwt De Ark
De Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel verbouwt haar
kerkgebouw De Ark. In november opent het vernieuwde gebouw haar
deuren, met een nieuwe naam: Fonteinkerk.
Tekst: Kees Posthumus

| Beeld: PKN Krimpen, Derk-Jan Raven

D

e Protestantse Gemeente

Raven: “De aanleiding van de

Krimpen bestaat uit 4

verbouwing is financieel. Het

wijkgemeenten met (nu

toekomstperspectief, met een

“

Een aantal massieve
blokken met schuine
lijnen

deze eenvoud van het gebouw wilde ik

Hij adviseerde ons en kwam met

van de stoelen, die nog goed zijn en

met de verbouwing aansluiten en niet

een plan dat voldoet aan het nieuwe

hergebruikt worden, zit blauw. Die twee

iets nieuws er tegenaan zetten.

Bouwbesluit, dat hoge eisen stelt aan

kleuren nam ik als uitgangspunt voor

De gedachte is dat het straks opnieuw

luchtbehandeling. Door de coronacrisis

de rest van het gebouw, het komt overal

een geheel vormt, alsof het altijd zo

heeft een goede ventilatie veel meer

terug. Ook in de achtermuur.

geweest en bedoeld is. Wij hebben de

aandacht gekregen.

Mijn eerste idee was om de tegeltjes

schuine lijn van het dak naar boven

De nieuwe installatie, voor kerkzaal

‘at random’ door elkaar te mixen, in

doorgetrokken, om plaats te maken voor

en achterzaal, is voorbereid op een

een willekeurig patroon. Een van de

de nieuwe galerij. Deze is bereikbaar

warmtepomp, maar dat was op dit

predikanten stelde voor om er een

via een nieuw gebouwd trappenhuis.

moment financieel een stap te ver. De

motief in te verwerken, niet zomaar

Daardoor ontstond een uitstekend deel,

nieuwe HR-CV-ketel wordt voorlopig

kleuren door elkaar. Hier kon ik goed

waar we een metershoog houten kruis

gasgestookt. Als we toen wisten hoe

mee verder, mooi om te zien hoe het

in konden zetten.

duur het gas zou worden hadden we

gaat als je goed kunt samenwerken.”

Dat wordt een landmark, dat je vanuit

misschien een andere keuze gemaakt.”

de straat goed ziet en dat de aandacht

Architect Van Kooten is blij dat

trekt. In het kruis komt paars glas,

de installatie niet boven op het

dat zit ook elders in het gebouw in

dak terechtgekomen is, het zou de

glas-in-lood. De wand achter het kruis

vormentaal van het gebouw ontsieren.

wordt strakwit geverfd. Als ’s avond de

“

Een wand met
15.000 Marokkaanse
reliëftegeltjes

lamp aangaat in het trappenhuis en de

Mozaïek

witte wand er achter wordt aangelicht,

Een opvallende ingreep in de

tekent het kruis zich af. Als een

verbouwing is de nieuwe achtermuur

lichtkunstwerk. Zo wordt De Fontein

van het verhoogde liturgisch centrum

duidelijk herkenbaar als kerkgebouw.”

van circa 14 meter breed, dat werd

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt

vergroot met een punt aan de voorzijde.

ligt het gebouw niet ideaal,

Het werd een wand met een mozaïek

volgens Van Kooten. “Ernaast staat

van blauw-witte, handgemaakte tegeltjes

Golven

een klein gebouwtje waarin een

uit Marokko. Een opmerkelijke keuze.

Het motief werd gevonden in de

tandartsenpraktijk is gevestigd.

Van Kooten: “Van de muur achter

omgeving van de kerk. Van Kooten:

Daardoor zit de entree van de kerk in

het liturgisch centrum wilden wij

“Krimpen ligt aan de IJssel: water. De

een hoekje. Ik had het voornemen om

geen duffe muur maken. Eerder een

kerk zelf ligt aan een vijver: water.

de entree naar voren te halen. Dat is

panoramisch uitzicht, dat past binnen

Het oude gebouw heet De Ark, het

nog) 6 kerkgebouwen. De Hervormde

krimpend aantal leden, toont aan

Wijkgemeente van Bijzondere Aard

dat vier kerken op termijn te duur

(HWBA) is een bondsgemeente met

zijn. Kerkenraad en College van

twee kerkgebouwen. Daarnaast zijn er

Kerkrentmeesters besloten twee

onder andere vanwege het beschikbaar

de indeling van het gebouw en de

nieuwe gebouw Fonteinkerk: water.

de IJsseldijkkerk, de ArkRank en de

gebouwen af te stoten.

ligging ervan aan een vijver.

Water is een thema en ik kwam op een

Wingerd tot voor kort in 4 gebouwen:

Een van die twee, De Rank, staat

Blokken

budget niet doorgegaan.”

golfbeweging.

midden in een centrumgebied

Steven van Kooten is de architect

Luchtbehandeling

De kleuren van het bestaande glas-in-

twee hervormd, een gereformeerd en

lood zijn magenta-roze. In de bekleding

Ik vertaalde een foto van een golf

een Samen op Weg. Deze vallen onder

dat door de gemeente ontwikkeld

die de plannen tekende voor de

De onderdelen van de nieuwe

naar een pixelmotief, elke pixel is een

één Algemene Kerkenraad waarbij de

wordt. Het gebouw zal zodra het

transformatie van De Ark naar de

luchtbehandelingsinstallatie kwamen

tegel. Via Photoshop bracht ik zeven

HWBA financieel zelfstandig is.

leeg komt te staan worden gesloopt,

Fonteinkerk.

door een uitgebroken gat in de muur

geïndexeerde kleuren in, totdat, van

we konden het goed verkopen. Met

Van Kooten: “Wat ik mooi vind aan

binnen: ze waren te groot.

een ruime afstand, een uitvergroot

Sloop

de opbrengst kunnen we een groot

de kerk is dat het een compositie is

Raven: “De Ark, geopend in

golfmotief zichtbaar wordt, bewegend

Derk-Jan Raven is als ouderling-

deel van de verbouwing van De Ark

van een aantal massieve blokken, met

1970, had zwaar verouderde hete-

water. De tegeltjes zijn Marokkaans,

kerkrentmeester en bouwbegeleider

financieren. Die vernieuwde kerk

schuine lijnen. De kerkzaal als blok,

luchtverwarming, 23 jaar oud en

handgevormd, met veel reliëf en

betrokken bij het project, dat eind 2018

biedt straks plaats aan een gefuseerde

de toren als blok, de laagbouw als

een enorme gasvreter. Een van onze

glans van glazuur. Daardoor wordt de

startte en eind dit jaar zijn voltooiing

wijkgemeente ‘De Fontein’.”

plat blok. In metselwerk, een typisch

leden werkt bij een adviesbureau voor

suggestie van bewegend water nog

modernistisch jarenzestig-ontwerp. Bij

verwarming en luchtbehandeling.

sterker.

vindt.
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“

begin met een camera de voortgang

Het project begon eind 2018. Eind

werk bij het ingenieursbureau van de

van de verbouwing vastlegt. Deze zijn

januari 2022 begon het strippen van

Gemeente Rotterdam en ben thuis in

beschikbaar via de kerk-app van de

De Ark. De werkzaamheden verlopen

projectbegeleiding. Toen ik zag welk

Protestantse Gemeente.

volgens planning en de oplevering

bedrag er voor bouwbegeleiding in de

Raven: “Voor beide wijkgemeenten

staat gepland voor 10 november.

begroting stond, zei ik: ‘dat doe ik zelf

betekent het nieuwe gebouw een

De verbouwing kost, met alles er op

wel!’. Al weet je niet goed waar je ‘ja’

afscheid van de bestaande kerk en

en er aan, 1,8 miljoen euro.

tegen zegt, het kostte heel veel tijd.”

wennen aan een nieuwe omgeving.

Raven heeft zijn taak zeer serieus

Daarom is het belangrijk om mensen

genomen. Hij maakte eigenhandig

mee te nemen in het proces.”

een serie filmpjes waarin hij vanaf het

Wij hadden
geen geld voor
zonnepanelen

Dat patroon van 15.000 tegeltjes heb ik

toiletruimtes zelf zijn betegeld met

ramen in het gebouw waren enkel

uitgetekend, een voor een er op geplakt,

donkerblauwe tegels, daarbuiten zijn

glas, dat wordt nu HR++-glas. In

uitgeprint en opgeknipt in banen van

witte tegels aangebracht.

de nevenzalen werden de plafonds

een meter. Zo kon de tegelzetter, als

De entreehal is een meter of vier groter

geïsoleerd. Alle verlichting wordt LED.

een monnik, tegeltje voor tegeltje het

geworden, verder blijven we binnen de

De luchtbehandeling zorgt voor 90%

mozaïek plakken. Hij zag er tegenop,

bestaande muren. Voor de entreehal

warmte-terugwinning. Het dak is geschikt

maar het is prachtig geworden.”

worden nieuwe plannen gemaakt. Wij

voor zonnepanelen, maar daar hadden

Raven: “Het zal voor veel mensen even

willen er mensen uit de buurt gaan

we geen geld voor. Misschien dat de hoge

wennen zijn. Eerlijk gezegd had ik ook

ontvangen: kom maar binnen voor een

energieprijzen ervoor zorgen dat we onze

mijn bedenkingen. Maar hoe vaker ik er

kop koffie.

keuze nog eens gaan heroverwegen.”

kom hoe mooier ik het ga vinden. Straks

De echte uitbreiding zit onder het

combineert de achterwand van tegels,

verlengde dak van de kerkzaal, waar een

Was er veel zelfwerkzaamheid vanuit de

onderbroken door glas-in-loodramen,

galerij is aangebracht met honderd extra

gemeente?

met mooie witte zijwanden en houten

zitplaatsen. Bij de leverancier konden

“Het strippen van het gebouw deden

elementen op het liturgisch centrum.”

we de zittingen kopen die ook op onze

we met veel vrijwilligers. Ook gaan

bestaande kerkstoelen zitten, zonder

we de bekabeling van de beeld- en

onderstel. Die komen op de galerij.”

geluidsinstallatie zelf doen. Er is

Het gebouw kreeg een verbouwing en

Als je op de galerij wilt zitten, moet

onvoldoende budget om alle bijzalen

werd opgefrist. Het zal straks voor de

je goed ter been zijn: er is een ruime

door de aannemer te laten opknappen,

leden van beide wijkgemeenten zijn

toegangstrap maar geen lift. Om de

dus die doen we ook zelf. Datzelfde

alsof ze een nieuwe kerk betreden.

zalen op het split level te kunnen

geldt ook voor het schoonmaken van

Raven: “De toiletten zijn vernieuwd.

bereiken is er een plateaulift.

de opgeleverde zalen. De aannemer

Galerij

De bouwbegeleiding doe ik zelf. Ik

doet daar niets aan, dat geld is snel

Ze waren te klein, als je ging zitten
kwamen je knieën tegen de deur.

Wordt De Fontein een duurzaam

verdiend. De bouwwerkzaamheden

Ook de locatie was niet handig, met

gebouw?

zijn door professionele bedrijven

het oog op de meer open structuur

“Gedeeltelijk. Wij isoleerden het

uitgevoerd, met als hoofdaannemer is

die de architect voor ogen stond. De

bestaande dak van de kerkzaal. De

Middelwateringbouw.

Gemeente: https://www.pknkrimpen.nl
Architect: https://vankootenarchitectuur.nl
Aannemer: https://www.middelwateringbouw.nl
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Stijlvol Solide Stil

Gezonde lucht is voor iedereen belangrijk
Wij geven om uw gezondheid

Vier de feestdagen,
met damast
In kerken komt het vooral ter tafel wanneer Avondmaal of eucharistie
wordt gevierd: damast. Er zijn nog maar weinig damastspecialisten in de
wereld. Een ervan woont in Delft: Sanny de Zoete.

Deconta R150 luchtreiniger
met H13 Filter en UV-C

Tekst: Margot C. Berends

Geschikt voor ruimtes tot 150 m2*

| Beeld: Sanny de Zoete

I

n haar jeugd werd de Joodse

uiteindelijk terecht bij de Nederlandse

Fruit en graan

Vicky Cohen omringd door

damastspecialist Sanny de Zoete.

De Zoete en Cohen bespraken mailend

mooi damast linnengoed, dat

De Zoete is een van de weinige

en beeldbellend hun wensen en

bij bijzondere gelegenheden de tafel

damastkenners die er nog zijn.

mogelijkheden. Dat leidde ertoe dat

sierde. Haar beide ouders werkten in de

Al tientallen jaren verzamelt ze

zij samen een Joodse damastcollectie

textielindustrie. Zij stelden hoge eisen

tafellakens en servetten. Haar studie

op de markt brachten: de Jewish Joy

aan de aankleding van de feestdis. Ieder

kunstgeschiedenis rondde zij af met

Collection.

samenzijn vroeg om een eigen dessin.

onderzoek naar het linnengoed van

De Zoete: “Vicky stuurde me

kasteel Twickel in Delden. Ze werkte

verschillende Joodse symbolen op.

mee aan tentoonstellingen, schreef

Daarmee ben ik om de tafel gaan zitten

Cohen – woonachtig in Israël –

boeken over linnen damast en schrijft

met de kunstenares Karijn Otjes. Zij

bewaarde daar haar leven lang

momenteel een overzichtswerk.

maakte vaker ontwerpen voor mij. Dat

zulke goede herinneringen aan, dat

Sinds 2001 produceert ze een eigen

resulteerde in een patroon waarin allerlei

langzamerhand een droom ontstond.

collectie linnen damast met historische

fruit- en graansoorten uit Israël te zien

luchtreiniger biedt uw bezoekers extra veiligheid. De stille en stijlvolle

Graag zou zij een nieuw damast

dessins en dessins van Nederlandse

zijn: gerst, koren, granaatappels, vijgen,

R150 luchtreiniger reinigt namelijk continu de lucht in een afgesloten

tafellaken met Joodse motieven op de

kunstenaars. Ze levert wereldwijd

druiven, bessen. Die zitten verpakt in

markt brengen.

tafellinnen, voor gebruik in paleizen,

een groot en decoratief motief.

Na haar pensionering ging ze daarmee

kastelen, kerken én in gewone huizen.

Voor het midden bedacht Karijn een

aan de slag. Ze volgde cursussen, deed

Het is dus niet zo vreemd dat vanuit

cirkel van alle maanstanden, als

onderzoek, googlede, surfte en kwam

Israël Vicky Cohen bij haar belandde.

symbool voor het leven en de natuur.

Gewicht
Volume
Afmetingen

22 kg
1062 m3
393 x 463 x 950 mm

Artikelnummer

5410.0073

* Is uw ruimte groter? Dan kunt u uiteraard meerdere
luchtreinigers plaatsen om de capaciteit te vergroten.

Luchtreinigers zorgen voor een betere luchtkwaliteit waardoor

Tafellakens

uw bezoekers gezondere lucht inademen. Zo zorgen ze voor een
vermindering van allergische klachten en astmaklachten maar wordt
door het plaatsen van een luchtreiniger ook de overdracht van
virussen en bacteriën verminderd. Kortom, het neerzetten van een

ruimte aan de hand van een HEPA H13-ﬁlter en UVC-lampen.
Een luchtreiniger verbetert de luchtkwaliteit in binnenruimtes.
Een luchtreiniger verlicht allergische klachten zoals hooikoorts
Een luchtreiniger verlicht astmaklachten
Een luchtreiniger vermindert de aanwezigheid van
virussen en bacteriën (Covid-19)

Dehaco Lisserbroek
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek
Dehaco Raamsdonksveer
Steurweg 1
4941 VP Raamsdonksveer
+31 (0)88 - 20 20 600
info@dehaco.nl
www.dehaco.nl

Op de randen van het tafellaken staan
Damast stalen

kandelaars en Joodse wijnglazen: de
kiddash. Behalve een laken hebben
we ook servetten en een geborduurde
brooddoek ontwikkeld. De brooddoek
is om over het gevlochten brood te
leggen dat de avond voor de sabbat
aangesneden wordt. Ook in Israël wordt
die vaak geborduurd, dus dat staat in
een traditie. Als je de brooddoeken
niet laat borduren kun je ze tevens
als prachtige placemats gebruiken, ze
hebben precies die afmeting.”

Distributed by Dehaco B.V.
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Wat is damast eigenlijk en wat is het

gerenommeerde linnendamastweverij in

allemaal boeken met een lichte kaft,

Nu is er dus een collectie voor gebruik

verschil met geborduurd linnengoed?

Noord-Ierland. Zij vormt de brug tussen

dan is die bovenkant eigenlijk te zwaar.

binnen de Joodse samenleving.

De Zoete: “Damast is een manier van

de diverse partijen: de opdrachtgever,

Of andersom.” Vervolgens moet ook

Velen weten haar te vinden, van een

weven, waardoor patronen ontstaan

de ontwerpster en de weverij. Ze

het hoekpatroon – het deel dat in de

koster van een katholieke kerk in

in de stof. Afhankelijk van hoe het

kan zien of een ontwerp geschikt is

hoeken over de rand valt – matchen

Chicago tot onlangs nog leden van

licht erop valt, is het ene deel van de

om in damast vorm te geven en of

met de twee andere patronen.

een Molukse kerk, die haar via de

afbeelding donker en het andere licht

de verhoudingen in het patroon in

De weverij maakt een proefweefsel dat

Kerkenbeurs op het spoor kwamen.

– of andersom. Het patroon is er dus

evenwicht zijn.

De Zoete beoordeelt: zitten er geen

Ze breekt graag een lans voor het

foutjes in en komt alles tot z’n recht?

gebruik van puur linnen, gemaakt

niet op gedrukt, het zit er ingeweven.
Het borduren gebeurt óp het linnen,

Over de rand

“Zo was bijvoorbeeld de ‘t’ van ‘Otjes’

van de vlasplant. Geen katoen en

dat wordt met een machine gedaan. Op

Zo moeten de motieven niet te klein

zo smal dat die wegviel, dat moest

al helemaal geen polyester. In een

de brooddoek is in dezelfde ecru-tint

zijn en het randpatroon – het deel dat

bijgewerkt worden.’

interview over avondmaallinnen zei

een Hebreeuwse spreuk geborduurd,

over de tafel hangt –niet te zwaar of te

De Zoete stuurde een deel van de

ze onlangs in het Nederlands Dagblad:

die zoveel betekent als ‘vier de

licht. “Vergelijk het met een boekenkast:

proeven naar Vicky Cohen en Karijn

‘De viering van het Avondmaal is een

feestdagen’.”

als je op de bovenste plank alleen

Otjes. In zoomsessies bespraken zij het

belangrijke gebeurtenis. Alles wat

De Zoete laat de lakens weven bij een

donkere boeken zet en op de onderste

resultaat. De Zoete: “Vicky werd er heel

daarbij hoort moet echt mooi zijn en

blij van, ze kon haar ogen niet geloven

in de traditie staan. Eeuwenlang zijn in

toen ze voor het eerst echt zo’n stuk in

Nederland de avondmaalstafels gedekt

haar handen had. Het duurt een aantal

met linnen tafellakens, geweven in de

jaren voordat je zoiets op de rails hebt.”

damast-techniek. In de Bijbel komt

???

“

In de Bijbel komt geen
katoen voor. Alleen
linnen en wol

???

geen katoen voor, dat bestond nog niet.
Er was alleen linnen en wol. Linnen is
mooier en sterker, het glanst, je kunt er
mooiere patronen in weven en vlekken
gaan er gemakkelijker uit. Katoen wordt
een flodderig lapje, linnen blijft mooi.”
Het linnengoed is in elk formaat te
bestellen; De Zoete draait haar hand
niet om voor méters lange lakens.
Omdat Jewish Joy net nieuw is, is het
op dit moment in één maat geweven:
2 meter 50 bij 1 meter 50. “Als mensen

Da Vinci

dat willen, kunnen we het patroon
aanpassen aan de maat van de tafel.”

De Zoete is zeer content over deze

In Nederland kun je Jewish Joy via

nieuwe ontwikkeling binnen haar

De Zoete bestellen en in Israël en de

collectie. Voor religieus gebruik

rest van de wereld bij Vicky Cohen. Zij

begon ze met het produceren van

hanteren dezelfde prijs.

avondmaallinnen met een voorstelling

Intussen is De Zoete hard bezig met een

van het Laatste Avondmaal van

boek over de geschiedenis van damast

Leonardo da Vinci, voor protestantse

linnengoed. Kerkelijk linnen krijgt

kerken. Daarna kwamen daar

daarin een eigen hoofdstuk.

altaardwalen bij voor katholieke kerken,
dat zijn doeken voor over het altaar.

???

www.sannydezoete.nl
www.damaskjoy.com

Van Lierop houdt uw
monument waardig...
> HOUTINSECTENBESTRIJDING
> ZWAMBESTRIJDING
> HOUTHERSTEL MET EPOXYTECHNIEK
> VOCHTBESTRIJDING
> ONDERZOEK

J
6Jaar
0aar

> ONDERHOUDSABONNEMENTEN

Je koffieleverancier
altijd bij jou in de buurt

• Vaste audiovisuele installaties
• Adviestraject voor kerken
• Cursussen voor Kerktechnici
Wij realiseren eenvoudig te bedienen
audiovisuele installaties voor Kerken.

Cursusdata 2022
Videotechniek
28 september 2022
19:30-22:00 uur
Geluidstechniek
21 september en 5 oktober
19:30-22:00 uur
Reserveer je plaats:

rdj-av.nl/cursussen-voor-kerken
info@rdj-av.nl

Fortune biedt professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten voor in de kerk.

Fortune Coffee | 0800 - 1012 | info@fortune.nl | fortune.nl

Kryptonstraat 22
6718 WR Ede

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

0318-845 980

✆ 0172 43 35 14

info@rdj-av.nl
www.rdj-av.nl

Stoelen,

WWW.VANLIEROP.NL

2Select Fondsenwerving is er voor u met:

tafels,

Geldwerving bij overheden, vermogensfondsen,
kerken en particulieren

garderobes,

Training en coaching in fondsenwerving

podia en meer!

Beleids- en projectplannen schrijven
Coaching bij visie, beleid en projectontwikkeling
Hulp bij het voldoen aan regelgeving (ANBI, AVG, VOG)

Vraag advies

Netwerkvorming en relatiebeheer

aan dé

Programma schenken en nalaten
Wervende campagnes en campagnemateriaal

specialist

Wilt u meer weten of informatie, kijk op:
I: www.2select.nl

Kerkstoelen.nl

E: contact@2select.nl

Of neem direct contact met ons op.

Tel. 0183 745353
Bouwbedrijf Boogert | Manteling 8, Oosterland | T 0111641596 | bouwbedrijjoogert.nl

MOLENALLEE 5 - 7384 AM WILP / POSTERENK
TEL. 0571 - 26 20 07 - WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL
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Welkom in de pastorietuin
De tuin van de protestantse pastorie in Waalre zag er
bedroevend uit. Totdat predikant Ferdinand Borger de schop
ter hand nam en er een gastvrije, groene oase van maakte.

Tekst: Kerkmagazine

| Beeld: Ferdinand Borger
De pastorietuin

D

e buitenruimte van kerken

lang niets aan gedaan. In de voortuin

zogenaamde roverstuinen.

anders over: ‘Dit wordt een VT-Wonen-

en pastorieën lijkt een

en gevaarlijk dicht bij het huis stond

Ik gaf mij op als vrijwilliger. Terwijl

tuin!’. We groeven vijvers, kochten en

ondergeschoven kindje. Veel

“

coronatijd zongen we ons slotlied in
deze tuin. Voor veel mensen was het
de eerste keer dat ze daar kwamen.

een 16 meter hoge den, die veel water

ik daar aan het werk was, bleek dat

kregen planten. De meeste zocht ik

stenen, veel ruimte voor auto’s, weinig

opslokte. Bij een storm zou ie zo maar

de planten zouden verhuizen naar

zelf bij elkaar en plantte ik zelf. Mijn

biodiversiteit, weinig toegankelijk. En

kunnen omzwiepen. Verder alleen

de gemeentewerf. Daar zouden ze

opa was boomkweker in Boskoop, dat

dat terwijl een mooi aangelegde en

maar gras, een veronachtzaamd stukje

opgeslagen worden om na twee jaar

zit in mijn genen. Ik hoef maar een

toegankelijke tuin rond de kerk zoveel

grond.

terug te keren naar de nieuwbouw.

plantennaam te horen of ik onthoud

bijdraagt aan het beeld dat een stad

Ik woonde hier anderhalf jaar toen

Ik vertelde van mijn plannen om de

hem.

of dorp van de kerk heeft. Daarnaast

verderop in de straat huizen werden

pastorietuin op te knappen. Dat leidde

Voor de kerkgangers was de tuin tot

haken er zomaar vrijwilligers van

afgebroken, sociale woningbouw die

ertoe dat de planten niet naar de

nu toe zo privé dat geen gemeentelid

buiten de kerk aan om te schoffelen,

er al 70 jaar stond. Er kwam een actie

gemeentewerf, maar naar mijn tuin

op het idee kwam er te gaan kijken.

stellen, maar het loopt altijd anders

te spitten en te wieden. Beide aspecten

om de tuintjes te redden, een initiatief

kwamen. Twee vrijwilligers spitten een

En er was ook niets te zien. Nu loopt

dan je dacht. Je weet vooraf niet wat

zijn herkenbaar in het verhaal

van Struikrovers. Zij redden planten en

stuk van mijn tuin om en plantten de

er regelmatig iemand binnen, ook

mensen meebrengen, je doet het met

van Ferdinand Borger, protestants

struiken uit voor- en achtertuinen, die

geredde struiken en planten.”

na afloop van de kerkdienst. Laatst

wat er is.”

predikant te Waalre.

verloren dreigen te gaan omdat huizen

Je weet vooraf niet wat
mensen meebrengen, je
doet het met wat er is

Ik merk dat mensen van buiten de
kerk soms meer de waarde van een
kerk zien dan de leden zelf. En dat
sommigen mee willen gaan doen in
de tuin. Niet naar de kerkdienst, wel
schoffelen.”

nog een mevrouw die hier al 45 jaar

moeten wijken voor sloop of renovatie.

Was er een tuinontwerp beschikbaar?

woonde en de tuin nog nooit had

Aangestoken door het enthousiasme

Hoe begon het?

Die planten krijgen een tweede leven

“Nee, het is volstrekt organisch

bezocht.”

van Borger wordt inmiddels ook het

Borger: “De pastorietuin, zo’n 1200 m2

in tuinen van omwonenden, op

gegroeid. Ik kwam Bea tegen, met

groot, was erg verwaarloosd. Er was

plekken in de openbare ruimte of in

wie ik een reuzegoede klik heb en die

En u zet het tuinhek wijd open.

samenwerking met het Waterschap

enthousiast mee ging werken in de

“Eind juli organiseerde ik een open

Dommel is de waterafvoer van het

tuin. Samen met haar heb ik deze tuin

tuin, met een maaltijd voor veertig

riool af. Het loopt nu zo de kerktuin

ontwikkeld, zonder haar was deze

mensen. Ik had mensen uit de buurt

in. Gras maakt er plaats voor borders

tuin er nooit gekomen. De kerk liet

uitgenodigd, het huis-aan-huisblad

met planten. Dankzij een gift kon

een paar bomen rooien en legde een

schreef erover. Er kwamen ook

tuinmeubilair worden aangeschaft.

grondwaterpomp aan, om de droogte

mensen die pas in de wijk woonden.

Borger: “Het is een plek met zoveel

te lijf te gaan.

We hielden een potluck-maaltijd:

mogelijkheden, maar nog onbenut. In

Ik wilde een tuin waarin je mensen

iedereen brengt wat te eten mee.

kon ontvangen, ik ben gewoon

Er was soep voor iedereen en een

begonnen. Een hovenier, die een terras

heerlijk buffet. Het was mijn eigen

kwam aanleggen met hergebruikte

initiatief. Soms moet je gewoon het

flagstones, zei: ‘Er zit geen idee achter

lef en de moed hebben om zoiets te

deze tuin, niet handig.’ Anderhalf jaar

organiseren. Je kunt plannen zoveel

later kwam hij terug en dacht hij er

je wilt, draaiboeken maken, doelen

groen rond de kerk aangepakt. In

Kerktuinen in Nederland: www.kerktuinen.nl
Protestantse Gemeente Agnes Dei-kerk: www.adkerk.nl
Struikrovers: www.struikroven.nu

NDI|HX PTZ CAMERA
GLOEDNIEUWE CAMERA VAN DATAVIDEO
Onze meest kosteneffectieve PTZ camera is
de PTC-140 en is leverbaar in verschillende
versies, onder andere met NDI|HX.
NDI|HX is een royalty vrije standaard die het
mogelijk maakt IP video en camera control
over een LAN netwerk te distribueren.
PTC-140NDI is compatibel met alle software
die NDI|HX ondersteunt.
PTC-140NDI is direct beschikbaar. Kijk op
onze website voor verkooppunten.

€ 1455,-

Meer informatie op www.datavideo.com

Exclusief BTW en verzendkosten

Collectebonnen
een beproefd systeem

Graag informeren wij u vrijblijvend over
mogelijkheden en fiscale voordelen van het gebruik
van collectebonnen ten gunste van uw kerk.
Tevens ontvangt u modellen en een bestelformulier.
De waarde van de bonnen bepaalt u zelf.
Informeer en bestel bij:

g
Leverin
l
in hee
and
Nederl
Hoekman is uw leverancier van tafels en stoelen
voor kerk, vergaderzaal of consistorie.
Maak een vrijblijvende afspraak bij u op locatie.
U kunt dan kennismaken met onze
kwaliteit en jarenlange ervaring.
Noordzandstraat 34 | 4401 CG Yerseke | T 0113 572907
M 06 53154711 | E info@piethoekman.nl | www.piethoekman.nl

Lift mee op het succes van Kerkmagazine!
De advertenties worden zeer goed bekeken
door de lezers. Dat blijkt ook uit de zeer
trouwe groep adverteerders in Kerkmagazine.
De advertentieverkoop is in handen van
ER-Communicatie.
Ed en Sonja Rothuis adviseren u graag!

0314 334 960

info@er-communicatie.nl

06 2702 8877

www.er-communicatie.nl

Kerkenvisie
Breder gebruik
Herbestemming
Afstoot
Uitbreiding
Nieuwe locatie
Ander kerkelijk gebruik

Thema Media
collectebonnen

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
tel (023) 517 83 28 fax (023) 55 333 50
info@collectebonnen.nl - www.collectebonnen.nl
(onderdeel van StyleMathôt, grafimedia-specialist)

HOE BEREIKT U KERKEN?









Kampen | Rotterdam | 06 24491848 | info@kaader.nl | www.kaader.nl
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“De mogelijkheden nemen
zo alleen maar toe.”
De Jacobskerk in Winterswijk verkocht deze zomer haar banken en
stoelen. De actie was een groot succes: uitverkocht. Er komen nu
verplaatsbare, opklapbare stoelen.
Tekst: Redactie Achterhoek Nieuws Winterswijk

H

| Beeld: Han van de Laar

et was geen alledaagse

Draagvlak

gebeurtenis: de Jacobskerk

Kerken zoeken naar wegen om

zette haar kerkbanken

de gebouwen in stand te houden

“

en rieten stoelen te koop. Anneke

en liefst ook de functie. Eén van

Stans, voorzitter van het College van

de opties is om te onderzoeken of

Kerkrentmeesters van de Protestantse

een uitbreiding van, onder andere,

Gemeente Winterswijk, geeft een

maatschappelijke functies mogelijk

toelichting op de beweegredenen.

is.

Stans: “De kerken in Nederland

“Er is door ons ook al eens eerder

hebben het heden ten dage niet

gekeken of overname van de

gemakkelijk. Er is al jaren sprake

Jacobskerk door de Stichting Oude

van een terugloop van het aantal

Gelderse Kerken een mogelijkheid

gelovigen dat lid is van een

was. Tevens hebben we onderzocht

kerkgenootschap. Derhalve neemt

of er draagvlak in Winterswijk is

ook het bezoek aan de kerk af. Dat

om de exploitatie van de Jacobskerk

beperkt, doordat er zo’n veertig

heeft ook invloed op de financiën. Er

zelf ter hand te nemen. Die animo

komt minder geld binnen, maar de

bleek gelukkig groot te zijn. ‘Het

kosten stijgen. Kerken dienen zichzelf

De truc zit ‘m er
in dat de nieuwe
stoelen stapelbaar,
verplaatsbaar en
koppelbaar zijn

Anneke Stans

past goed bij het interieur van de

Stans: “Zelf zullen we de ruimte ook

de rieten stoelen was het animo

kerk. Op deze manier kunnen er

regelmatig terug huren voor onze

iets minder groot voor de stoelen.

door de hele kerk heen, inclusief

eigen activiteiten, zo wij blijven daar

Alleen de goede exemplaren werden

het koor, creatieve opstellingen

onder andere kerkdiensten houden”,

verkocht. Zo mogen ze niet kraken,

banken stevig verankerd zijn in

worden gemaakt. De werkgroep die

geeft Anneke aan.

wiebelen en het riet mag niet kapot

de vloer en zodoende een vaste

het gebouw gaat exploiteren, krijgt

is onze kerk’, hoor je dan. Er is

opstelling kennen. De flexibiliteit was

zo veel meer mogelijkheden, want

Bankirai hout

te bedruipen en dat wordt steeds

een werkgroep opgericht die daar

klein. De kerkrentmeesters besloten

de ruimte is opeens voor veel meer

De banken, die nu zijn verkocht,

moeilijker.”

invulling aan gaat geven. Wij hebben

de banken te laten verwijderen en te

doeleinden geschikt.

zijn in de jaren 60 of 70 geplaatst en

daar veel vertrouwen in en kijken uit

vervangen door stoelen. Vierhonderd

naar de plannen van de werkgroep.”

zitplaatsen worden ingeruild voor 400

“

Kerken dienen
zichzelf te bedruipen
en dat wordt steeds
moeilijker

Mogelijkheden

nieuwe zitplaatsen. De truc zit ‘m er
in dat de nieuwe stoelen stapelbaar,

Nu al heeft de Jacobskerk een

verplaatsbaar en koppelbaar zijn.

veelzijdig programma. Naast de

Dat vergroot de mogelijkheden vele

kerkelijke functies zijn er ook met

malen.

grote regelmaat exposities te zien en

In de nieuwe stoelen is in de rugzijde

worden er optredens verzorgd. De

een ornament uitgefreesd dat ook

gemeente Winterswijk hield er in 2020

terug te vinden is in de ramen. Dat

de nieuwjaarsreceptie.

dient tevens als handvat. Ook de kleur

De mogelijkheden werden echter

rood van een aantal stoelzittingen

“

Zelf zullen we de
ruimte ook regelmatig
terug huren voor onze
eigen activiteiten

zijn.

volgens kenners gemaakt van Bankirai
hout. Dat is een superkwaliteit
hardhout en kan ook buiten staan.
Zodra de mogelijkheid ontstond om
stoelen en banken te kopen, liep het
storm. Het Kerkelijk Bureau werd
platgebeld. De meubels werden
ook thuisbezorgd in Winterswijk,
inclusief de buurschappen,
voor € 5,-- bezorgkosten.
De banken gingen als warme
broodjes de kerk uit. Voor

www.jacobskerkwinterswijk.nl

Nieuw boek
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Geloof en een hoop
zonnepanelen
Nieuwe AV-installatie voor Noorderkerk Zaandam

HOGE KWALITEIT GELUIDSSYSTEEM
OOK GESCHIKT VOOR CONCERTEN
LASERPROJECTIE, HD KERKTV MET
MEERDERE CAMERA’S

Deze zomer verscheen het boek Geloof en een hoop zonnepanelen
van theatermaker, kerkjournalist en eindredacteur van Kerkmagazine
Kees Posthumus, in samenwerking met de
organisatie GroeneKerken.

O

veral in Nederlandse kerken

GroeneKerken.

zijn mensen op zoek naar

Vroonland: “Zorg voor de schepping

een meer duurzame manier

was jaren geleden een onderbelicht

van leven. Want wie gelooft in een

thema. Door de oprichting van

scheppende God, wil voor de prachtige

GroeneKerken zie je nu steeds meer

schepping zorgen en deze bewaren.

duurzame diakenen en milieudiakenen

Maar hoe doe je dat als kerk? Hoe

die duurzaamheid in hun kerk een

houd je duurzaam leven vol? En hoe

gezicht geven.

blijf je, samen, geïnspireerd?

GroeneKerken is laagdrempelig. Als

gaat het over het veranderen van je

Ter ere van het 10-jarig jubileum van

je als kerk de intentie hebt om met

eigen leefstijl of de leefstijl van je

GroeneKerken in 2021, verzamelde

een of twee thema’s aan de slag te

kerk. Welke energieleverancier kies ik,

Kees Posthumus verhalen van kerken

gaan, kun je al meedoen.’ Het netwerk

welke thee, schoonmaakmiddelen of

die duurzame stappen zetten. In het

van groene kerken - bijna 400 in

kleding koop ik? Draag ik misschien

boek Geloof en een hoop zonnepanelen

totaal - biedt allerlei mogelijkheden

bij aan een systeem dat haaks staat

zijn deze verhalen gebundeld, en

om ervaringen uit te wisselen en

op de opdracht: heb uw naaste lief als

aangevuld met interviews, prachtige

elkaar te enthousiasmeren. ‘Het is

uzelf?”

verhalen en gedichten over Gods

een prachtig thema om als kerk mee

Vroonland adviseert daarom gewoon

Schepping, passende liederen, gebeden

aan de slag te gaan. Gezonde lucht,

te beginnen en kleine stapjes te

en recepten en grappige cartoons van

gezond voedsel, daar is elk mens bij

zetten. “Benadruk dat het leuk is,

Martijn Cornelissen.

gebaat. Daar zit de winst. En het is

dat er een wereld voor je open gaat.

Het boek schetst een beeld van kerken

een 100 procent bindmiddel: of je

Want er zijn zoveel mogelijkheden

die in beweging willen komen voor

nou moslim, christen, boeddhist of

als het gaat om duurzame kleding,

Gods schepping en geeft kerken en

hindoe bent, iedereen heeft belang

eerlijke winkelroutes of het bij- en

kerkleden handvatten om zelf stappen

bij duurzaamheid. Daar kunnen we

vlindervriendelijk maken van je

te zetten.

elkaar in vinden. Ook geef je hiermee

kerktuin.”

10 jaar GroeneKerken
In de afgelopen tien jaar sloten bijna
400 kerken zich aan bij het netwerk

KERKGELUIDSINSTALLATIES | PRESENTATIE/KERKTV | AKOESTIEK | NETWERK/WIFI | VERLICHTING | DOMOTICA

info@schaapsound.nl
Tel: 085 - 066 3333

Zwolle | Ridderkerk | Roermond

www.schaapsound.nl

een mooi signaal af naar de jongere
generatie: dat je de aarde leefbaar wilt
houden voor hen.’

van groene kerken, van protestants

Weerbarstig

en katholiek tot gereformeerd en

Groene kerk worden of zijn is

Geloof en een hoop zonnepanelen,

evangelisch. Ook zijn er vijftien groene

niet altijd even makkelijk, beaamt

Kees Posthumus.

moskeeën en een groene Joodse sjoel.

Vroonland.

Met cartoons van Martijn Cornelissen.

Jan Vroonland uit Deventer is vanaf

“Je moet een lange adem hebben. De

Utrecht: KokBoekencentrum, 2022.

het begin, in 2011, betrokken als

praktijk is vaak weerbarstig. Want er

ISBN 978 90 435 3818 6

vrijwilliger en ambassadeur voor

zit een confronterend tintje aan. Vaak

ISBN (e-book)978 90 435 3818 3
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Kerkenbeheer actueel
LED in Fryske Tsjerken

Noodklok over Franse kerken

Torenspits ’s-Gravenpolder

Coöperatieve energieleverancier Energie

Franse politici luiden de noodklok:

Het is gelukkig niet gebeurd omdat het

VanOns schenkt de stichting Alde Fryske

duizenden Franse kerken lopen het gevaar

niet hard waaide: de torenspits van de

Tsjerken een bedrag van €1.480,- voor

binnen nu en 2030 gesloopt of verkocht te

Maartenskerk in ‘s-Gravenpolder zat

de aanschaf van LED verlichting in hun

moeten worden.

mogelijk vol schimmel en was niet meer

Vraag
onze gratis
proefstoelen
aan!

Kerkstoelen die
goed zitten, er
mooi uitzien en
ook nog prettig
geprijsd zijn!

Edisonstraat 5
2652 XS Berkel en Rodenrijs
010-2844018, rotterdam@arend.eu
www.sedya-kerkmeubilair.nl

monumentale kerken.

Sedya

kerkmeubilair•nl

Heeft uw kerkelijke gemeente
een hypotheek nodig?

Bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer kennen we de
kerkelijke markt als geen ander! Veel kerkelijke
gemeenten hebben dit al ervaren en hebben
hun financiering tot volle tevredenheid bij SKG
ondergebracht.

Bij SKG kunt u terecht voor:
een nieuwe financiering
oversluiten huidige financiering

betrouwbaar.

Het bedrag is opgehaald door wielrenners

Dat blijkt uit een recent verschenen rapport

Zo onbetrouwbaar, dat half juli besloten

van de Winterfiets Elfstedentocht. Dit jaar

van de Franse Senaat. Veel historische

werd de torenspits af te zagen en in

fietsten de deelnemers voor het goede doel.

Franse kerken zijn in dusdanig slechte

een werkplaats te laten herstellen. De

Accountmanager Jan Koster overhandigde

staat dat ze binnen afzienbare tijd kunnen

problemen kwamen aan het licht tijdens

de cheque aan Hester Simons, directeur van

verdwijnen, waarschuwt de Franse Senaat.

een inspectie. In meerdere stijlen van de

de stichting.

De politiek van het land staat voor de vraag

toren bleek schimmel te zitten. De oorzaak

Als coöperatieve energieleverancier wil

hoe religieus erfgoed levend blijft in een

is onduidelijk, maar het zou kunnen dat de

Energie VanOns iets doen om monumentale

seculariserend Frankrijk.

schimmel vanuit de torenspits komt. Dat is

kerken te verduurzamen. Jan Koster:

Het land telt meer dan veertigduizend

niet te controleren zolang die op z’n plek

“Met duurzame LED verlichting kun je

historische kerken; zelfs de kleinste

blijft. Dus moest de spits eraf.

een aanzienlijke bijdrage leveren aan de

plaatsjes hebben vaak een kerk die minstens

Een aannemer zaagde eerst de stijlen

verduurzaming van deze monumentale

honderd jaar oud is. Een groot deel van de

door, waarna de spits met behulp van een

kerken.”

Franse kerkgebouwen die nu nog bestaan,

grote kraan naar beneden werd getakeld.

Het verduurzamen van de monumentale

zijn zelfs van middeleeuwse makelij.

Per vrachtwagen reisde de spits naar een

kerken in Friesland staat hoog op de agenda

Het rapport tekent op dat middelen

werkplaats voor inspectie.

van de stichting. Hester Simons: “We zijn

ontbreken om duizenden historische

De toren werd daarna meteen afgedekt

zeer vereerd met deze actie. We willen

kerken voor verkoop of sloop te behoeden.

en de kerk is vervolgens gewoon weer te

onze kerken graag zo duurzaam mogelijk

“Net als andere Westerse landen moet

gebruiken. De kerk aan de Bosseweide

maken, voor nu en in de toekomst, zodat

Frankrijk nadenken over de toekomst van

stamt uit de veertiende eeuw en is een

we gebruik kunnen blijven maken van deze

haar religieuze erfgoed in het licht van een

Rijksmonument. Het gebouw wordt

prachtige gebouwen die we graag veelvuldig

toenemend seculiere maatschappij.”

gebruikt door de protestantse gemeente. Het

openhouden. Het geld wordt daarom goed

Van de veertigduizend religieuze

onderhoud van de toren is een taak van de

besteed. We danken alle deelnemers die

gebouwen die voor de twintigste eeuw

gemeente Borsele.

voor ons gefietst hebben.”

gebouwd zijn, hebben vijftienduizend een

Bij het sluiten van dit nummer is de uitslag

Energie VanOns levert 100% lokale,

monumentstatus. Daarvan lijden er veel

van het onderzoek nog niet bekend.

groene stroom en is de spil tussen

onder gebrekkig onderhoud, met name op

energiecoöperaties en duizenden particuliere

het platteland. Zeker vijfhonderd kerken zijn

en zakelijke klanten in het noorden van het

permanent gesloten en nog eens vijfduizend

land.

zouden binnen nu en 2030 kunnen

passend advies voor uw kerkelijke gemeente

verdwijnen.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan (0182) 58 80 00 of kijk voor meer informatie skggouda.nl.
Bron: Alde Fryske Tsjerken

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Bron: PZC

Kerkenbeheer actueel
Feestelijke lancering KerkBeamer 2.0
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Duurzame subsidie

Klok Nieuwe Pekela valt stil

Kerkhof Wittewierum

Vanaf maandag 3 oktober 2022 tot en

Een verrotte torenspits op de Lutherse Kerk

In juli begonnen de werkzaamheden om

met eind 2022 kunnen eigenaren van

in Nieuwe Pekela legde de kerkklok het

het Dorpsommetje van Wittewierum in ere

monumentale kerken een subsidie aanvragen

zwijgen op. De draagconstructie van de

te herstellen. De wandeling leidt over het

voor het verduurzamen van hun gebouw.

torenspits bleek verrot.

bijzondere kerkhof rond de kerk.

Het gaat om de regeling DUMAVA, een

Een half jaar geleden bleek van de een op

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)

afkorting die in goed Nederlands staat voor

de andere dag de draagconstructie van de

en de gemeente Groningen werken hierbij

‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’. Voor

torenspits compleet verrot. De kerk werd

samen. Het ommetje was in de loop der

de regeling is € 150 miljoen beschikbaar.

ingepakt en in de steigers gezet. Anja

jaren verwaarloosd geraakt, maar werd nog

Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen

Bos-Kiewiet van Stichting Luthers Erfgoed

steeds veelvuldig gebruikt door dorpelingen

met een publieke functie op het gebied van

Pekela: “De steigers zijn ondertussen weer

en toeristen. Een deel van het ommetje voert

onderwijs, sport, cultuur, zorg, welzijn,

weg en de kerk is voor een deel verstevigd,

over het bijzondere kerkhof rond de kerk

maatschappelijke opvang, waaronder ook

maar verder is er helaas nog niet heel veel

van Wittewierum, waar in 1213 klooster

rijksmonumenten. Daar horen ook kerken

veranderd. Er loopt een inzameling voor de

Bloemhof werd gesticht. Nu staan er alleen

bij. De subsidie is er specifiek op gericht om

restauratie, maar we hebben het nog niet

nog de kerk met omringend kerkhof en de

eigenaren van deze gebouwen te stimuleren

voor elkaar. Wij hopen ook op subsidies,

pastorie, in privé-bezit.

op korte termijn stappen te maken met het

bijvoorbeeld van de provincie Groningen.

Het fraaie, gietijzeren toegangshek bij de

verduurzamen van hun gebouw.

Maar daarover hebben wij nog geen

ingang van het kerkhof wordt aangepakt.

De Rijksdienst voor Ondernemend

duidelijkheid.” Hoeveel geld precies nodig

De verf bladdert af, sommige delen van het

Nederland (RVO), de uitvoerder van de

is, weet Bos-Kiewiet nog niet.

hek roesten. Er komt een nieuw, actueel

regeling, organiseert op 13 september een

Er wordt inmiddels gewoon weer gekerkt in

informatiebord die bezoekers van het

webinar voor potentiële aanvragers van

Nieuwe Pekela, maar de kerkklok mag niet

kerkhof informeert over de geschiedenis en

deze investeringssubsidie. Daarin worden

geluid worden. Bos-Kiewiet: “Dat kan de

de bijzondere flora en fauna op het kerkhof.

vragen beantwoord als: waarom is deze

constructie niet aan, dus dat risico willen

Daarnaast worden er 27 graven hersteld.

subsidie er? voor wie is het? wat kan ik

we niet lopen. Dat is wel zonde!

Het oudste graf op het kerkhof dateert van

vergoed krijgen en wat niet? hoe wordt de

Wij kunnen niet wachten tot het moment

1669. Veel graven verkeren in slechte staat

hoogte van de subsidie bepaald? wanneer

dat wij de kerkklokken weer horen.”

of zijn onder het maaiveld verdwenen.

kan ik aanvragen?

Rond de kerk ligt de laatste Lutherse

Het kerkhof is in bezit bij de SOGK.

Stap voor stap wordt u meegenomen door

begraafplaats van Nederland. Ook bij een

Mede dankzij bijdragen van het Dinamo

de aanvraagprocedure, zodat u weet wat

uitvaart mag de klok niet geluid worden.

Fonds, Stichting Fonds Eemsmond,

u te wachten staat bij het indienen van een

Het blijft stil.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds

aanvraag. Via een live chat kunt u vragen

De stichting hoopt in september meer

en Gemeente Groningen kunnen de

stellen.

duidelijkheid te krijgen over de mogelijke

herstelwerkzaamheden gestart worden.

zaterdag 24 september // Apeldoorn en via livestream

Zaterdag 24 september

KerkBeamer 2.0 is de nieuwe presentatiesoftware

10.00 - 16.00 uur // De Voorhof, Apeldoorn

voor kleine en grote kerken in Nederland. Beschik
over een grote database liederen, notenbalken en

Lancering

bijbelteksten. Maak presentaties en bereid

Functionaliteiten

TV-uitzendingen voor in de gebruiksvriendelijke

Lunch
Workshops
Hapje en drankje
De lancering wordt ook online uitgezonden.

Meld je gratis aan!
kerkbeamer.nl/lancering

software.

subsidies.
Aanmelden kan via de site van RVO:
www.rvo.nl/evenementen/webinar-dumava

Bron: RTV Noord

Bron: Stichting Oude Groninger Kerken

De Jong
uw specialist in
kerkinrichting

Partner van kerken
De Silas Groep ondersteunt geloofsgemeenschappen en biedt een
brede waaier aan dienstverlening aan
christelijke kerken.
Kerken zijn heel verschillend, hebben
specifieke vragen en mogelijkheden.
Bij al deze situaties sluiten wij graag aan.
Wij bieden maatwerk, zonder winstoogmerk en met veel kennis en ervaring
over de specifieke context waarin
kerken werkzaam zijn.

Fonteinkerk
Dokkum
Bocksmeulen 35, Dokkum
T 0519 - 57 19 67
www.dejongkantoormeubilair.nl

Wij staan naast de kerken, omdat we
vanuit onze christelijke inspiratie werken.

Uw vastgoed op orde

Daar helpen wij u graag bij.
Wij zijn de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.
Wij verzorgen uw financiële
administratie, salarisadministratie,
traktementsberekeningen en
begraafplaatsenadministratie.
Daarnaast stellen wij graag uw
begroting en jaarrekening op.
Bovendien geven wij deskundig
advies over verzekeringen en
bieden wij ondersteuning bij ziekte
of vacatures op het kerkelijk
bureau. Waar kunnen wij u mee
van dienst zijn?

Het zorgvuldig beheren van grond en
gebouwen wordt steeds complexer.
Het vergt veel specifieke kennis en
die hebben wij in huis.

SilasGroep.nl/kka

SilasGroep.nl/kkg

SilasGroep.nl/kkg-adviseurs

Telefoon 033 - 467 10 12

Telefoon 033 - 467 10 10

Telefoon 033 - 467 10 10

SilasGroep.nl

Wij kunnen het volledige beheer
van uw vastgoed verzorgen.
Ook ondersteunen wij bij zaken
zoals bemiddeling of advisering
bij aan- en verkoop van grond en
gebouwen. Onze rentmeesters
staan altijd ten dienste van uw kerk
en zijn erop gericht om optimaal
rendement voor u te behalen.

Advies bij kerkgebouwgerelateerde vragen
Het bezit van kerkelijk onroerend
goed kan ingewikkelde vragen
opleveren. Sluiten de kerkgebouwen
nog aan op de wijze waarop u kerk
wilt zijn? Niet alle kerkgebouwen
zijn nog nodig voor zondagse
vieringen. Besluitvorming hierover
roept al gauw emotie op. Soms zijn
verkoop, een alternatieve bestemming of ontwikkeling van vastgoed
een oplossing. Onze rentmeesters
adviseren, bemiddelen bij aan- en
verkoop en taxeren kerkgebouwen
en ander kerkelijk vastgoed.

KKA, KKG en KKG Adviseurs zijn onderdelen van de Silas Groep

Financieel in balans

Bedrijfsnieuws

Bedrijfsnieuws

Schaapsound/Relisound

Fondsen voor een nieuwe consistorie
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Sinds 1 juli is Schaapsound eigenaar van Relisound

mij nu boven het hoofd gegroeid. Daarom ben ik op zoek

2Select fondsenwerving hielp de kerk van Oudleusen, bij

bestaande gebouw komen terug in het nieuwe. Tegelijk heeft

te Goes. De twee bekende AV-leveranciers in kerken

gegaan naar een partij die dicht bij ons staat. Zo kunnen wij

Dalfsen, om geld genoeg te krijgen voor de bouw van een

de aanbouw een iets andere, meer moderne touch.

bundelen hun krachten.

onze klanten nog beter ondersteunen en continuïteit bieden

nieuwe consistorie.
In de nieuwbouw kwam een nieuwe consistorie, een nieuwe

voor de toekomst. Trots en blij ben ik dat Schaapsound onze
Overeenkomsten genoeg: “Wij werken in dezelfde markt,

partner is geworden’’

hebben dezelfde klanten en vooral ook dezelfde insteek en

Er was in het kleine kerkje uit 1952 geen ruimte voor grotere

garderobe, een nieuw toilet en een ruimte voor bijeenkom-

groepen of kindernevendiensten. Besloten werd om een

sten, met een kleine pantry.

missie: eenvoudig te bedienen installaties, snelle service en

Het komende jaar zullen beide bedrijven intensief gaan

ruimte aan te bouwen. In overleg met de kerkenraad werd

2Select leverde met de werving bij diverse fondsen een

support en lange termijn relaties.”

samenwerken. Specialisten en adviseurs van beide bedrijven

besloten de hulp van 2Select in te roepen om de financiering

belangrijke bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van de

Joost de Visser van Schaapsound: “We kennen Relisound al

zullen klanten van beide bedrijven gaan bedienen.

ervan rond te krijgen.

nieuwbouw. Door hun kennis van het veld weten zij goed

jaren en komen elkaar tegen bij klanten en beurzen. Ik heb

Over ongeveer een jaar zal Relisound volledig onderdeel

De nieuwbouw is een uitbreiding van het oude gebouw,

welke fondsen te benaderen voor specifieke doelen. Tegelijk

altijd al gedacht: we lijken veel op elkaar als bedrijf. Wat zou

worden van Schaapsound als een vestiging in Goes.

die er qua stijl goed bij aansluit. De karakteristieke van het

kunnen zij kerken helpen hun aanvraag bij fondsen degelijk

het mooi zijn als we een samenwerking aan kunnen gaan

Schaapsound heeft dan 4 vestigingen: Ridderkerk, Zwolle,

waarbij we elkaar kunnen versterken en ondersteunen. We

Roermond en Goes. De naam Relisound zal blijven bestaan,

zijn erg blij dat Ewout Suurmond (eigenaar van Relisound)

als onderdeel van Schaapsound.

en aansprekend te onderbouwen.
Kerkrentmeester Wim Boshoven: “Door de fondsen die 2Se-

de keuze heeft gemaakt voor een samenwerking met Schaap-

lect benaderde werden de bouwplannen op een hoger niveau

sound.”

gebracht, met alle gewenste uitbreidingen die de kerk voor

Ewout Suurmond: “Als kind had ik al de droom om geluids-

ogen had. Daarmee is een impuls gegeven aan het gemeente-

installaties te gaan maken in kerken. Deze droom werd 20

leven, het samenzijn en het gebruik van dit gebouw.

www.schaapsound.nl
www.relisound.nl

jaar geleden werkelijkheid. Ik ben dankbaar dat vele trouwe
klanten mij hierin hebben gesteund. Wat klein begon, is

Nieuwe directeur Silas Groep

www.2Select.nl

Investeren in ouderen

De Silas Groep heeft een nieuwe directeur: Wim

der Kerkelijke Goederen (KKG), het Kantoor der Kerkelijke

Geld op de bank levert met de huidige lage rentestand

welke manier dit kan worden gefinancierd.

Hoogenboom uit Bodegraven. Op 1 september 2022

Administraties (KKA) en KKG Adviseurs. Samen bieden

weinig meer op. Kerkelijke gemeentes denken na over

Het financiële voordeel komt vanuit de huurinkomsten van

volgde hij de vorige directeur Gijsbert Geluk op.

zij een brede waaier aan dienstverlening aan christelijke

andere vormen om rendement te behalen. SKG adviseert

nieuwgebouwde appartementen, het beschikbare spaargeld

kerken op het gebied van financiën en vastgoed. Daarnaast

te investeren in ouderenhuisvesting.

krijgt een (diaconaal) rendement. Het is een duurzame beleg-

Geluk blijft nog enige tijd aan om zijn opvolger te intro-

geven zij advies bij kerkgebouwgerelateerde vragen.

duceren bij de betrokken partijen en zijn werkzaamheden

Geluk: “Wim Hoogenboom is doelgericht en houdt van

Door de veranderingen in de zorg blijven ouderen zo lang

meente en van andere ouderen van de burgerlijke gemeente.

zorgvuldig over te dragen. Aan het einde van dit jaar neemt

denken én doen. Lastige klussen ziet hij als uitdaging, hij

mogelijk zelfstandig thuis wonen, waarbij ze als dat nodig is

Op deze manier kunnen de ouderen in uw kerkelijke

hij, na een kleine zeven jaar, afscheid van de Silas Groep.

ziet altijd kansen. Eigenschappen die goed van pas komen

thuiszorg krijgen. Deze aanpak is niet zonder nadelen: het

gemeente langer blijven wonen in de eigen woonplaats.

Wim Hoogenboom heeft ruime ervaring op het gebied

in het werk dat hij als boegbeeld van onze stichtingen samen

kan leiden tot vereenzaming.

Daarnaast reikt uw gemeente een diaconale hand uit naar de

van leiderschap. Hij geeft professionals hierbij graag veel

met alle collega’s voor de kerken mag gaan verrichten.”

De kerkelijke gemeente kan de ouderen hierbij helpen door

kwetsbare ouderen. Deze taak van de plaatselijke kerk is, de

ging ten gunste van de ouderen van de eigen kerkelijke ge-

het zelf oprichten van een woonvoorziening in eigen dorp of

eeuwen door, een belangrijk aspect van het kerk-zijn.

Waar nodig neemt hij het heft in handen om alle zaken zo

In het volgende nummer van Kerkmagazine interviewen

stad. Eventueel kan hierbij ook zorg op maat worden gege-

SKG helpt gemeenten hierover na te denken, voor- en

goed en praktisch mogelijk te laten verlopen. Hoogenboom

wij Geluk en Hoogenboom.

ven. SKG is met een aantal kerkelijke gemeenten in gesprek

nadelen in beeld te krijgen en de haalbaarheid ervan te

hoe deze ouderenhuisvesting vorm zou kunnen krijgen én op

onderzoeken.

ruimte en stelt zich hierbij ondersteunend en coachend op.

is momenteel afdelingshoofd Ontwikkeling ICT Systemen
Watermanagement bij CIV Rijkswaterstaat te Delft.
De Silas Groep bestaat uit drie stichtingen: het Kantoor

www.silasgroep.nl

www.skggouda.nll

Kerk met een verhaal
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Titus en Maria fan Bolsward

VOOR
ZUIVER BEELD
EN GELUID

Vrolijk wapperen de vaandels met de beeltenis van
Titus Brandsma in de zomerzon voor de SintFranciscusbasiliek. Binnen branden kaarsen voor
een beeld van Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden.
Tekst: Kerkmagazine

H

et was deze zomer feest in

Maria van Sevenwouden

Van Leur gebruikte de

rooms-katholiek Bolsward,

Deze kerk is namelijk ook het

expressionistische stijl van zijn

een van de elf Friese steden.

centrum van de bedevaart van

leermeester Dom Paul Bellot. Aan

Op 15 mei werd Titus Brandsma, de

Maria van Sevenwouden. In haar

de buitenkant is de stijl streng, de

patroon van de parochie, door paus

kapel staat het Mirakelbeeld van, in

binnenkant is kleurig en warm. Het

Franciscus heilig verklaard. Tot op het

Bolswarder stadsfries, Ons Lieffrou fan

exterieur en het interieur van de

Sint Pietersplein wapperden de Friese

Sevenwouden.

kerk worden gekenmerkt door een

vlaggen.

Het beeldje stamt uit de 13e eeuw

decoratief gebruik van stenen. Aan

en is sinds 1515 een mirakelbeeld.

de buitenkant zijn het decoratieve

Aan het beeldje wordt een lange

reliëfpatronen van rode baksteen

Brandsma werd in 1881 geboren op

reeks wonderen toegeschreven. In

die de kerk tekenen. In het interieur

het platteland van Oegeklooster nabij

1515 wordt de Hanzestad Bolsward

werden in verschillende kleuren

Bolsward. Hoewel hij er alleen zijn

geplunderd en gebrandschat door

geglazuurde metselstenen gebruikt

vroege jeugd doorbracht, wordt hij

een Saksische legerbende. Het

in grote paraboolvormige bogen, die

in Bolsward trots ‘een heilige zoon

houten Mariabeeld van de kerk

door de gebruikte betonconstructie

van onze parochie’ genoemd. Hij

komt in de stadsgracht terecht en

een sterk ruimtelijk effect scheppen.

wordt gezien als een voorvechter van

drijft miraculeus ‘opwaarts staande’

vrede en verzoening, persvrijheid,

ongeschonden in het water.

De kerk was deze zomer een van de

antifascisme, antidiscriminatie.

Een mirakelboek doet verslag van

242 kerken die hun deuren openden

Brandsma was een Nederlandse

de vele gunsten en genezingen

tijdens het jaarlijkse Tsjerkepaad.

karmelietenpater, hoogleraar en

van gelovigen die sindsdien in de

Voorzitter van de organisatie, Gerrit

publicist. In de Tweede Wereldoorlog

Bolswarder kapel bij het beeld de

Groeneveld, benadrukte bij de start

verzette hij zich tegen de Duitse

voorspraak van Maria vroegen.

het belang van openstelling: “Kerken

bezetter alsook tegen het nationaal-

In 2015 werd de bedevaart in

moeten niet dicht zijn, maar open

socialisme. In juli 1942 werd hij in

Bolsward in ere hersteld met een

gaan, dat hoort bij hun wezen.

concentratiekamp Dachau vermoord.

processie ter gelegenheid van het

Door open te gaan voor de hele

Zijn motto was: ‘Wij zijn niet op

500-jarig jubileum. De feestdag van

gemeenschap kunnen de kerken in de

aarde om grote dingen te doen, maar

Maria van Sevenwouden is de zondag

toekomst van betekenis blijven.”

de kleine dingen op grootse wijze te

voor Pinksteren.

doen.’

Zijn Titus en Ons Lieffrou geen reden

De parochie is trots op hun

om naar Bolsward af te reizen, dan

beroemde, inspirerende zoon. In

toch de kerk zelf. Het gebouw in een

de Sint Franciscusbasiliek is een

expressionistische art-deco-stijl werd

gedachteniskapel voor Titus Brandsma

in 1932 ontworpen door de Nijmeegse

ingericht. U vindt deze links van het

architect H.C. van Leur. De bouw

Bron

hoofdportaal, naast de kapel van

begon in 1933, de kerk werd ingewijd

St. Franciscus Bolsward

Maria van Sevenwouden.

op 8 mei 1934.

Titus Brandsma

STEVENSKERK
NIJMEGEN
RESTAURATIE
VERDUURZAMING
HERINRICHTING

Foto Thea van den Heuvel
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Veertien groene kerken erbij

vervolg samen in de Goede Herderkerk. Op de

is, wordt beter toegankelijk gemaakt. De

Huizen Goede Herderkerk

kerk aan de Heereweg en de hervormde

Lunteren Antonius Abtkerk

In de maand juni van dit jaar hebben

plek van de Pelgrimskerk komt multifunctionele

kerkzaal krijgt nieuwe vloerverwarming,

De Goede Herderkerk in Huizen sluit haar

Pauluskerk. De nieuwe locatie voor de

De voormalige rooms-katholieke Antonius

zich veertien nieuwe groene kerken

nieuwbouw, waar over enkele jaren de

een nieuwe tegelvloer, een compleet nieuw

deuren.

erediensten is de Grote Kerk. In en rond de

Abtkerk in Lunteren gaat plat.

aangemeld. Protestantse gemeenten

gemeente ook weer een plek krijgt. Ze komen

interieur en een aangepaste voor- en

De sluiting wordt een feit per juli volgend

gereformeerde kerk (uit 1934) worden huizen

Op de plaats van het kerkgebouw komen

in Kampen, Andijk-Wervershoof, Ede,

dus weer terug. De Pelgrimskerkgemeente is

achterwand. Als laatste wordt het orgel

jaar. Vanaf dat moment is de Oosterlichtkerk

gebouwd. De Pauluskerk (uit 1972) wordt

twee woningen met de karakteristieke vorm

Rhoden-Rhoderwolde, Tricht, Hoogeveen,

een onderdeel van de protestantse gemeente

goed onderhanden genomen. Totale kosten:

het enige kerkgebouw van de protestantse

gesloopt en maakt plaats voor woningen.

van de kerk. De pastoriewoning krijgt een

Apeldoorn, Reeuwijk, Capelle aan den

Amstelveen-Buitenveldert.

500.000 euro. De gemeente kerkt tijdelijk in

gemeente in Huizen. Eerder werd ook de

reguliere woonbestemming. Het godshuis

een kerkgebouw in Akkerwoude.

Kruiskerk gesloten. Beheer en onderhoud

was in januari 2019 voor het laatst in

vragen meer kosten dan er inkomsten zijn.

gebruik voor een eucharistieviering. De

IJssel en De Lier meldden zich aan.
Verder voegden zich een buurthuiskamer

Arnhem Apostolisch

van het Leger des Heils, het Apostolisch

De voormalige Apostolische Kerk in

Het geld wat binnenkomt, wordt ingezet voor

hoge leeftijd van de parochianen maakte

Genootschap in Alkmaar, een volle

Arnhem valt ten prooi aan de sloopkogel.

activiteiten, kerkelijk werkers en predikanten.

sluiting het enige te nemen besluit. Het

evangeliegemeente in Middenmeer en de

De sloop zal voor de zomer van 2023

Huizen kent twee gemeenten die tot de

gebouw dateerde uit 1959.

remonstrantse gemeente in Oosterbeek bij

plaatsvinden. Het gebouw maakt plaats

Protestantse Kerk in Nederland behoren.

de Groene Kerkenlijst.

voor een complex van 27 duurzame

Naast de protestantse gemeente is dat de

Op dit moment zijn er 389 groene kerken.

appartementen. De laatste dienst dateert

hervormde gemeente, die in vijf gebouwen

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in

al van 2009. Teruglopende aantallen

samenkomt: de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk,

Liemers rooms-katholiek

de Zenderkerk, de Meentkerk en De Brug.

Van de dertien rooms-katholieke kerken

Dit als gevolg van de ontkerkelijking. Het

in de Liemers sluiten er twaalf.

kerkgebouw wordt overgenomen door een

Actie, Tear en Maatschappij van Welstand.

Amersfoort Emmaüskerk

kerkbezoekers maakten sluiting
onontkoombaar. Het kerkgebouw uit 1955

De Sionskerk in Damwoude

Protestantse gemeente Lisse

Maastricht Sint Jozef
De Sint Jozefkerk in Maastricht sluit ook
haar deuren.

heeft sinds 2015 te koop gestaan en is in

Emmeloord De Ontmoeting

De Andreaskerk in Zevenaar blijft als enige

zorgorganisatie. Het gebouw dateert uit

De protestantse Emmaüskerk in

2020 gekocht door een projectontwikkelaar.

Het kerkgebouw De Ontmoeting in

open. De streekparochie Sint Willibrordus

1976 en heeft een rechthoekige vorm. De

Amersfoort wordt omgevormd tot ‘Hart

Deze projectontwikkelaar bereidt nu de

Emmeloord is verkocht.

sluit binnen enkele jaren de Martinuskerk in

parochianen zijn welkom in de Theresiakerk

van Soesterkwartier’.

sloopplannen en de nieuwbouw voor.

De protestantse gemeente deed onlangs

Doesburg, de Remigiuskerk in Duiven en de

in de Limburgse hoofdstad. Die kerk wordt

Maria Onbevlekt Ontvangenkerk in Lobith.

op dit moment verbouwd.

Het kerkgebouw wordt hiermee een centrale

afstand van het kerkgebouw. De gemeente

ontmoetingsplek in de wijk Soesterkwartier.

gaat kerken in de Nieuw Jeruzalemkerk, een

Naast haar religieuze functie komt er een

multifunctioneel kerkcentrum.

De Goede Herderkerk in Huizen

Eerder werden parochies in Babberich,
Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Oud-

Rutten Servatiuskerk

huiskamer van het Leger des Heils en een

Leerdam GG Leerdam

Zevenaar, Pannerden, Spijk en Westervoort

De rooms-katholieke Servatiuskerk in

diaconaal steunpunt. De twee zijvleugels

De Gereformeerde Gemeente van Leerdam

gesloten. De Liemers ligt ten oosten van

Rutten sluit in januari 2023 haar deuren.

van de kerk worden verbouwd tot

kocht onlangs een kantoorpand met

Arnhem. De ledentallen lopen terug, iets wat

Rutten ligt in de Noordoostpolder. Reden,

kinderdagverblijf en appartementen.

parkeerterrein.

mogelijk verder versterkt is door corona.

zoals bij veel kerken tegenwoordig:

Apostolische Kerk in Arnhem

Bovensmilde Porperorgel
De gereformeerde kerk (hersteld) in Assen

Het gebouw en terrein liggen naast de kerk. Het
De Ontmoeting in Emmeloord

teruglopend kerkbezoek. Het gebouw

gaat om een gebouw met twee verdiepingen

Lochem Witte Kerk

op een perceel van ongeveer 2500 vierkante

De Witte Kerk in Lochem is de afgelopen

Servatiuskerk maakt deel uit van de rooms-

meter. Het parkeerterrein werd al tijdens

maanden verbouwd.

katholieke geloofsgemeenschap De Goede

is nog niet zo oud, dateert uit 1958. De

e.o. nam onlangs een orgel in gebruik.

Hoogmade RK-kerk

de erediensten op zondag gebruikt door de

De kerkzaal in de Gelderse plaats is

Herder, waartoe parochianen uit Bant,

Het instrument komt uit de gereformeerde

De rooms-katholieke kerk in Hoogmade

Leerdammers. Beperkte zaalruimte in het

opnieuw ingericht: een nieuwe entree, een

Creil en Rutten behoren. In 2001 werden de

kerk op Texel, in het dorp Oosterend. Het

wordt herbouwd.

kerkgebouw maakt de koop meer dan welkom.

ontmoetingsruimte, een nieuwe toiletgroep

kerkgebouwen in Bant en Creil al afgestoten.

orgel staat in het begin dit jaar aangekochte

In 2019 werd het gebouw door brand

De gemeente groeide de afgelopen 20 jaar van

en een professionele keuken maakten deel

en vernieuwde kerkgebouw Het Kruispunt

verwoest. Het bisdom onderzocht of de

400 naar 600 (doop)leden. Het gebouw wordt

uit van de verbouwing. Aan de buitenzijde

In de Pelgrimskerk in Amsterdam-

in Bovensmilde. Het orgel was sinds

parochie voor de toekomst vitaal genoeg

verbouwd voor het houden van catechisaties,

kreeg het kerkgebouw aluminium kozijnen,

Buitenveldert is onlangs de laatste dienst

2005 ‘uit gebruik’, waarna het via via in

is om de herbouw te rechtvaardigen. Dat

verenigingen en de crèche tijdens de zondagse

nieuwe dakbedekking en geïsoleerde en

gehouden.

Bovensmilde terecht kwam.

bleek zo te zijn, waardoor de herbouw kan

diensten. Ook de eigen bibliotheek krijgt er een

geschilderde buitenmuren. Verbouwkosten:

worden gestart.

plek. Naar verwachting kan het gebouw dan

bijna 700.000 euro.

De nieuwe kerk wordt duurzaam ingericht

een aantal jaren dienstdoen.

Emmaüskerk in Amersfoort

Amsterdam Pelgrimskerk

De kerk is per 1 juli verkocht en krijgt een
andere bestemming. De gemeente komt in het

Pelgrimskerk in Amsterdam-Buitenveldert

Damwoude CGK

Servatiuskerk in Rutten
De Witte Kerk in Lochem

Volendam Stolphoevekerkje

De Sionskerk in Damwoude ondergaat

en krijgt een liturgische ruimte met ongeveer

momenteel een ingrijpende renovatie.

150 zitplaatsen en flexibel uit te breiden

Lisse Protestants

Daarvoor is de kerk zo’n vier maanden

naar 300 zitplaatsen. De centrale ruimte

De hervormde gemeente en de gereformeerde

sinds vorig jaar eigendom van de Stichting

gesloten. De toiletten worden vernieuwd,

in het gebouw zal worden ingezet voor

kerk in Lisse zijn onlangs gefuseerd.

Oude Hollandse Kerken.

er komt een aangepast toilet en een nieuwe

missionaire activiteiten en ontmoetingen die

Daarmee ontstond de protestantse gemeente

Het karakteristieke houten kerkje, vanwege

tegelvloer in de hal. Ook de trap naar de

niet strijden met het kerkelijke karakter van

Lisse. Met de fusie worden twee kerk-

haar vorm ook wel Stolpkerk genoemd,

bovenverdieping, waar de kerkzaal gelegen

het pand.

gebouwen overbodig: de gereformeerde

blijft in gebruik als locatie voor culturele

Het Stolphoevekerkje in Volendam is

Kerkennieuws
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activiteiten zoals exposities en concerten.

doopdiensten in de ochtend al niet gehouden

gereformeerd– houden sinds kort

Kerkdiensten en trouw- en rouwdiensten

worden omdat er te weinig zitplaatsen zijn. In

gezamenlijke avonddiensten.

blijven regelmatig plaatsvinden. De kerk

het bouwplan is een souterrain opgenomen

De plaatselijke hervormde gemeente en de

dateert uit 1658 en is een rijksmonument.

voor een huisartsenpraktijk en diaconaal-

gereformeerde kerk komen al vanaf 1985 op

maatschappelijke ruimtes. De Oosterpoort,

zondagavond samen bijeen in het Overijsselse

zoals het gebouw gaat heten, omvat verder

dorp. Daar komen nu de vrijgemaakten bij.

De hervormde gemeente in Woudenberg

een kerkzaal met 500 zitplaatsen, een ruim

Er vindt iedere zondag een kerkendans plaats,

begint binnenkort met de bouw van haar

opgezette multifunctionele ontmoetingshal, een

om de beurt is een van de drie gebouwen

tweede kerkelijk centrum.

huiskamer, enkele zalen, vergaderruimten en

open voor de dienst. De maandelijkse

Het lukt het college van kerkrentmeesters de

spreekkamers. Er is al een orgel aangekocht,

middagdienst in de vrijgemaakte gemeente

financiering rond te krijgen. Met de bouw is

afkomstig uit De Open Hof in Soest.

vervalt nu, er kwamen steeds minder

Woudenberg Hervormd

een bedrag gemoeid van 5,8 miljoen euro.

GROTE KERK
VLAARDINGEN

gemeenteleden op af. De eerste avonddiensten

De oplevering van het gebouw is uiterlijk

Zwartsluis samen

gepland op 31 oktober volgend jaar. Reden

De drie kerken in Zwartsluis –

voor het gebouw is de verwachte groei van de

hervormd, gereformeerd en vrijgemaakt

trokken zo’n 70 tot 90 bezoekers. De drie
gemeenten hebben gezamenlijk 2300 leden.

gemeente, door een nieuwe woonwijk met 950
woningen in het dorp. Op dit moment kunnen
Voor deze rubriek maakt Kerkmagazine dankbaar gebruik van allerlei schriftelijke en
digitale bronnen. Hieronder zijn het Reformatorisch Dagblad, diverse regionale kranten
Tsjerken, Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Oude Gelderse Kerken en websites
van plaatselijke gemeenten, parochies en kerken.
De hervormde gemeente in Woudenberg

Uw tips zijn welkom op redactie@kerkmagazine.nl

Energie voor Kerken:
óók uw adviseur in verduurzaming
Energie voor Kerken is meer
dan een inkoopcollectief.
We adviseren kerken bij
verduurzamingstrajecten.
Wilt u energieverbruik monitoren
en maatregelen nemen om
minder energie te verbruiken?
Hellemans Consultancy heeft
de afgelopen jaren veel kerken
concreet geholpen.

PRODUCT: CURVY MET GESTOFFEERDE ZITTING & EIKEN RUGLEUNING

(via Google alerts), Facebookpagina Nederlands religieus erfgoed, Stichting Alde Fryske

Kerken hebben vandaag de dag niet enkel een religieuze functie. Ze worden ook ingezet voor
culturele, maatschappelĳke en kunsthistorische evenementen. Wĳ adviseren u graag bĳ uw
keuze voor meubilair tĳdens alle waardevolle momenten in uw kerk.

Meer weten?

Leer meer over de app, de lampen en
lichtoplossingen voor uw kerk op

Mail of bel Tom Peters via
evk@hellemansconsultancy.nl
of 06 - 82 91 53 49.

W W W. SY N D E SI E . N L

info@syndesie.nl

Nico Heijboer 06-51204737
Frank de Vos 06-52460143

showroom
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
0345 51 73 88
info@casala.com

Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K in samenwerking met energieadviesbureau
Hellemans Consultancy

WWW.CASALA.COM

