
 

GEEF VOOR JE KERK

God geeft om ons! Hij gaf zich voor ons. Hij geeft Zijn 
Woord aan ons. Zo mogen we Jezus Christus leren 
kennen. Dat geeft vreugde! Zo mogen we in de kerk 
hier op aarde om elkaar en voor elkaar geven. Samen 
vormen wij een bijzonder gezin, Gods kerk. Hij geeft 
ons elkaar en dat geeft grote reden tot dank aan onze 
God.

En dan nu een oproep: geef voor de kerk! We 
vragen u om een financiële bijdrage, zodat iedere 
zondag weer de bijzondere woorden van verlossing, 
vertroosting en bemoediging kunnen klinken. En 
zodat wij Gods liefde aan elkaar en aan de mensen om 
ons heen kunnen blijven doorgeven tijdens de vele 
ontmoetingsmomenten die er in onze gemeente zijn. 

De totale exploitatielasten 
van onze gemeente bedragen 
circa € 1,3 miljoen, ondanks 
de inzet van een groot aantal 
vrijwilligers. Mogen we u 
vragen om een steentje bij 
te dragen? Wat is het mooi 
als we zo samen, jong en 
oud, geven mogen voor de 
kerk. En natuurlijk: elk naar 
draagkracht! Geef wat u 
missen kan!

Gewoonlijk begroten we de jaarlijkse opbrengst 
van de vrijwillige bijdragen door het toegezegde 
bedrag van het voorafgaande jaar licht te verhogen. 
In de begroting houden we rekening met 2% hogere 
vrijwillige bijdragen. Een lichte verhoging van de 
vrijwillige bijdragen is nodig om de jaarlijks stijgende 
kosten te kunnen opvangen. 

In de begroting 2020 
van onze Hervormde 
Gemeente is nu rekening 
gehouden met vrijwillige 
bijdragen van € 778.000. 
We hopen uw financiële 
bijdrage weer te mogen 
ontvangen. Uw bijdrage voor de Actie 
Kerkbalans wordt zeer gewaardeerd! 

Wat hebben we concreet nodig? 
De begroting 2020 van onze Hervormde Gemeente ziet 
er als volgt uit: 

Verwachte kosten 1.277.000
Begrote opbrengsten
(exclusief vrijwillige bijdragen)    500.000
Begrote vrijwillige bijdragen   778.000
Verwacht overschot        1.000

Bij de Actie Kerkbalans van 2019 is een bedrag van 
763.000 euro aan vrijwillige bijdragen ontvangen. We 
hebben voor 2020 een bedrag van 778.000 euro be-
groot (+ 2%). De begroting laat een beperkt overschot 
zien.  Gelet op de begrote hogere loonkosten zouden 
we graag een licht hogere opbrengst uit vrijwillige bij-

dragen tegemoet willen 
zien. Een licht hogere 
bijdrage wordt zeer ge-
waardeerd, uiteraard al-
leen als u daartoe de mo-
gelijkheid heeft.
We zeggen u bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage!

  Actie Kerkbalans 2020

Kerkgebouwen
Het jaar 2020 zal voor ons college opnieuw in het teken staan  van de kerkgebouwen. Het voorbije jaar is hier veel 
tijd in gaan zitten. Dat zal dit jaar niet anders zijn. We merken dat het onderwerp kerkgebouwen in de breedte 
van de gemeente leeft. U bent benieuwd naar de uitkomsten van ons denkwerk. Daarnaast hebben verschillende 
gemeenteleden aangeboden ons vanuit hun praktijkervaring te helpen bij de uitwerking van de plannen. Voorbeel-
den van aangeboden diensten zijn: het nadenken over besparen op energiekosten en het inrichten van een nieuwe 
of vernieuwde kerk en zalencentrum. In een later stadium willen we graag enkele gemeenteleden de gelegenheid 
bieden in een klankbordgroep mee te denken.  Voor de locatie Gasthuisstraat/Nieuwe Markt brengen we momen-
teel de investeringsbedragen in kaart voor verschillende combinaties van nieuwbouw en verbouw. Zoals we vaker 

hebben aangegeven gaat het, ongeacht de uiteindelijke keuze, om hoge investeringen. 
Deze speciale editie van de kerkbode komt iets te vroeg om mee te delen met welke variant van 
nieuwbouw of verbouw we de komende tijd aan de slag hopen te gaan. Deze maand willen we 
onze conclusies en aanbevelingen delen in een vergadering van de Algemene Kerkenraad: onze op-
drachtgever. In die vergadering beantwoorden we tevens de vragen die we hebben meegekregen 
als onderdeel van de huidige opdracht. Er is wat dat betreft vermoedelijk ook nog wat huiswerk 
voor de Algemene Kerkenraad. We hopen van de Algemene Kerkenraad een vervolgopdracht te 
ontvangen voor de uitwerking van één gebouwenvariant. 
De gebouwenopdracht is verre van eenvoudig. De opdracht geeft ons college desondanks veel 
voldoening. Het is bijzonder te werken aan gebouwen die - als we ons werk goed doen - ook voor 

de volgende generaties geschikt zijn. Zo leveren we graag een bijdrage aan een bloeiend gemeenteleven - voor nu 
en later. We spreken de wens uit dat onze gebouwen een middel mogen zijn om God te dienen. Bid u met ons mee? 
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Blijmoedig geven
In de bijbel wordt vaak gesproken over het geven van offers. Het 
geven van offergaven neemt in de christelijke gemeente een 
belangrijke plaats in. Wat in dit 
geval echter nog belangrijker 
is,  is de gezindheid achter die 
offers. Met andere woorden: 
Hoe geven wij?  Als het ‘geven’ 
met een zuur en zuinig gezicht 
gepaard gaat, dan heeft dat 
voor de Heere geen enkele 
waarde. Er wordt niet voor niets 
gesproken over ‘liefdesgaven’. 
Er staat bovendien niet in de 
bijbel dat God de gever ‘in het 
algemeen’ liefheeft, maar juist dat God een blijmoedige gever 
liefheeft! (2 Korinthe 9:7). Een blijmoedige gever is iemand die met 
vreugde geeft aan de dienst van de Heere. 
Maar hoe wordt een ‘gever’ nu een ‘blijmoedige gever’? Dat 
kan alleen als we de onuitsprekelijke gave zien die God aan ons 
gegeven heeft. Dan komen we bij het offer van Zijn Zoon Jezus 
Christus, die Zichzelf gaf aan het kruis voor onze zonden. Het 
valt op dat de apostel Paulus altijd weer uitkomt bij het kruis 
van Christus en dat hij dat zelfs betrekt op ‘gewone’ zaken zoals 
het inzamelen van geld. Elders in de brief aan de gemeente van 
Korinthe schrijft hij: “Want u kent de genade van onze Heer Jezus 
Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, 
opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Zo’n 
‘gewone’ zaak als een collecte wordt daardoor ineens in een totaal 
ander licht geplaatst, namelijk in het licht van het kruis. Wie durft 
dan nog, met dit voor ogen, de kerkelijke bijdrage af te doen met 
een ‘fooitje’? Laten we met blijmoedigheid onze gaven geven tot 
opbouw van Gods gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Ds. J. van Rumpt
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Heidi van de Bovenkamp-van Geerestein PPB’er

Heidi (40): “Sinds ruim een jaar ben ik coördinator van de PPB 
(Persoonlijke Pastorale Begeleiding). In 2008 ben ik betrokken 
geraakt bij het werk van de PPB en sindsdien één van de 
vrijwilligers. Als PPB-er lopen we een tijdje met iemand op in 
een moeilijke periode in diens leven. Tijdens onze bezoeken 
willen we een luisterend oor zijn. We willen er graag zijn zoals 
Jezus er voor mensen was toen Hij op aarde was. Momenteel 
zijn er 14 PPB-ers en begeleiden we ongeveer 30 pastoranten. 
Voor dit vrijwilligerswerk hebben we allemaal een cursus 
of opleiding gevolgd. Onder de pastoranten vallen zowel 
kinderen, tieners, volwassenen als ouderen, die de 90 jaar al 

zijn gepasseerd. Veel verdriet, verlies 
van een geliefde, gezondheid, werk 
of huwelijksproblemen kunnen 
een reden voor aanmelding zijn. 
Afgelopen november hadden we 
voor 2019 al 12 nieuwe aanmeldingen 
binnen gekregen. De aanmelding 
komt rechtstreeks van mensen, van 
ambtsdragers, predikanten of Elan. 
Zelf rechtstreeks contact opnemen 
kan via 0342-550205 of ppb@hervormdbarneveld.nl”

Annie van de Vliert-Blok 
komt er wel met de rollator

Sinds 2004 woont Annie van de 
Vliert-Blok (92) op Duinkerken. Naar 
haar zin in het centrum van Barne-
veld. “Uit mijn eerste huwelijk kreeg 
ik vier kinderen. In 1991 kwam ik 
in Barneveld wonen aan de Kallen-
broekerweg. Dat was samen met 
mijn tweede man. Helaas ben ik 15 
jaar geleden voor de tweede maal 
weduwe geworden.”

Annie is geboren in Wilnis in Utrecht. “Ik kon het al snel goed vin-
den in de Kerkelijke gemeente van Barneveld en heb mij actief 
open gesteld voor de ontmoeting van dorpsgenoten. Zo bezoek 
ik trouw de bijbelkring van de kerk en de bejaardenmiddagen 

voor ouderen in kerke-
lijk centrum Rehoboth 
en ga ik naar de PCOB-
middagen. Maar ik be-
zoek ook de vrouwen-
vereniging Jochebed 
en zing op het oude-
renkoor ‘De Lofstem’.
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Anneloes Snoei en Jongerenclub Trefpunt

In het universitair medisch cen-
trum Utrecht werkt verpleegkundi-
ge Anneloes Snoei (24) rond hart-
operaties met haar patiënten. “Als 
hobby korfbal ik bij Odik en sport 
daarnaast nog wat meer. Ik ben 
opgegroeid in Barneveld en op 
de vrijdagavond  geef ik sinds drie 
jaar samen met nog zes anderen 
leiding aan de jongeren die naar 
het Trefpunt komen.

In de Rafiki ruimte in Rehoboth proberen we de jon-
geren, die doorgaans in de derde en vierde klas van 
een middelbare school zitten, wekelijks een gezellige 
avond te geven. Soms zingen we wat. We houden 
niet standaard een bijbelstudie, maar doen ook wel 
eens een groot spel of gaan samen uit. We leggen 
het accent op vriendschappen en elkaar beter leren 
kennen.
Langs die weg zien we ook dat jongeren persoonlijk 
groeien en hun identiteit ontwikkelen. Ook groei in 
het geloof. We zien dat jongeren elkaar opzoeken en 
ook wel samen naar de kerk gaan. Ze houden elkaar 
zo eigenlijk wel vast. We stimuleren dat onze jonge-
ren bewuste keuzes maken en er over nadenken hoe 
ze als Christen in de wereld staan.
Dit slaat aan. De groep van aanvankelijk 20 groeide 
uit naar regelmatig 40 jongeren, die een avond met 
elkaar doorbrengen. We willen wat verandering aan-
brengen. Dat betekent ook voor de leiding een regel-
matige bezinning en goede voorbereiding hoe we 
de avonden wat verrassend kunnen houden,” aldus 
Anneloes.



Ton Tick, archivaris Hervormd Barneveld

Ton (84), vervulde tal van functies in de Hervormde gemeente, maar ook bij de Hervormde Synode en de Trio Synode. “Ik stopte 
in 2002 als president Kerkvoogd in de Hervormde gemeente en  werk als archivaris van de Hervormde 
gemeente van Barneveld. Ik heb het werk altijd als liefde tot God en Zijn kerk mogen doen.”
Ton was 75 jaar toen hij de vraag kreeg het archief op te zetten. Een bonte verzameling van allerlei 
ongeordende boeken, stukken, papieren enz. lag opgeslagen in de kluis. Ik ben er aan begonnen zonder 
te weten of ik het ooit af zou kunnen maken. Gedurende 2 jaar was ik vier dagen per week in de kelder 
van Kerkelijk Centrum Rehoboth aan het ordenen. Het hart van het archief vormen toch wel de notulen 
van de vergaderingen van Algemene Kerkeraad, Kerkvoogdij,  Diakonie en de gedeponeerde archieven. 
Alle stukken betreffende de Hervormde gemeente  zijn geordend en vastgelegd in de inventaris, zoals 
begrotingen, jaarrekeningen en Grootboek van de Hervormde Gemeente, die zijn nu allemaal goed 
terug te vinden. Het archief bijhouden is nu een kwestie van een dag per maand. 
Oudere doopboeken, te beginnen bij de Synode van Dordrecht in 1618, berusten in het archief van de 
gemeente Barneveld. De ambtsjonkers (het toenmalig gemeente bestuur) hadden een sterke stem in 
het bestuur van de kerk. De hier opgeslagen doopboeken vanaf 1772, met prachtige handgeschreven 
inhoud, worden nog vaak geraadpleegd om te zien waar, wanneer  en door wie voorouders zijn gedoopt.” 
Naast dit alles is Ton als vrijwilliger bij de burgerlijke gemeente nog actief voor de archieven van de 
diverse kerkelijke gemeenten in Barneveld.

De geboren en 
getogen Barnevelder 
Fred Schipper (67) uit 
de Bouwheerstraat, 
begon met werken 
bij groenteboer Chris
Hartkamp en werd
vier jaar later interi-
eurverzorger bij zieken-
huis De Lichtenberg. 
Toen er bij het Jo-
hannes Fontanus Col-
lege een conciërge/
schoonmaker werd
gezocht kreeg hij die functie en werkte daar twintig 
jaar. Fred: “Als conciërge leer je veel leerlingen 
kennen. Sommige gezichten vergeet je en anderen 
herken(nen) je nog steeds. Na afkeuring voor het werk 
wilde ik graag wat blijven doen.
Als vrijwilliger voor het Verjaardagsfonds van de 
Hervormde gemeente Barneveld, breng ik nu al 22 jaar 
dagelijks de brieven rond met de felicitaties namens 
de kerk. Zeven anderen halen de zakjes met inhoud 
een tijdje later weer op. Op de laatste maandag van 
de maand vergaderen we met elkaar. 
De meeste dagen rijd ik wel 15 km met de fiets en 
breng dan maandelijks ongeveer 350 brieven rond. 
Ik doe dat werk nog steeds met veel plezier en heb 
slechts één keer een ongelukje met de fiets gehad.
De adressen, die wat verder weg liggen, kan ik per post 
laten bezorgen.
Van Anita van 
Ginkel van 
het Kerkelijk 
Bureau krijg 
ik de brieven 
op volgorde 
aangeleverd. 
Een prima 
samenwerking 
zo!” 

Ton Tick in het archief  
met het doopboek

van 1772-1816

Hot Item  avonden met Margreeth Rentier en
       Aart Bakker

Vanaf het begin, negen jaar 
geleden, zijn Margreeth (50), 
moeder van drie kinderen 
en Aart (44), vader van 
vier kinderen, betrokken 
bij het werk van Hot Item. 
De voormalig secretaresse 
werkt als vrijwilligster 
één dag per week bij 
zendingsorganisatie Trans 
World Radio en doet 
vrijwilligerswerk in de kerk 

bij de werkgroepen ‘Hot Item avonden’ en ‘Veilige Kerk’ (o.a. 
het op de kerkelijke agenda houden van ‘Protocol (seksueel) 
misbruik in de kerk en handreiking huiselijk geweld’). 
Aart handelt in gebruikte auto’s en is mede-eigenaar van een 
Lunterse damesmodezaak. Als vrijwillig brandweerman heeft 
hij een goed gevulde agenda.
Margreeth: “Voor de toerusting van gemeenteleden stellen we 
actuele thema’s aan de orde. Zoals: (familie)relaties, seksualiteit, 
sociale media, karakter & geloof, leven met God, misbruik en 
huiselijk geweld, stil verdriet, occultisme enz. Daarmee willen we 
ook een aanzet geven tot verdere bespreking in onze gemeente. 
Begin februari is er de Hot Item driedaagse beginnend met 
een zondagmiddag themadienst, maandag- en dinsdagavond 
catechese avond en dinsdag een gemeenteavond.” Aart: “In 
oktober organiseren we nog eens een gemeenteavond, waarbij 
Margreeth ook voor een gezellige aankleding in Rehoboth 
zorgt. We zijn blij met de goede opkomst van onze gemeente. 
Voor nazorg kunnen we een beroep doen op de medewerkers 
van Persoonlijke Pastorale Begeleiding (PPB) of het team 
Pastoraat en Bevrijding.”

Het kleine bloementuintje is nog altijd mijn lust en mijn leven. 
Ik heb er zelfs nog een kweekkastje in staan. Alle dagen kook ik 
nog zelf. Ik kan dan wel niet meer autorijden, maar trek er toch 
graag op uit met mijn rollator en bezoek op donderdag altijd 
wel even de markt. Ik ga nog steeds zelfstandig naar de kerk.
’s Morgens naar Rehoboth en ’s middags naar de Oude Kerk. In 
de Hervormde gemeente heb ik uitstekend mijn draai gevon-
den.”

FRED SCHIPPER
Verjaardagsfonds
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De verwachte grote uitgaven voor 2020

•	 Evenals in voorgaande jaren vormt het pastoraat de 
grootste uitgavenpost. We zijn dankbaar dat we als 
gemeente vanaf 1990 vijf predikantsplaatsen hebben. 
Het pastoraat wordt aangevuld met de parttime-inzet 
van pastoraal werkers. Daarnaast hebben we een 
fulltime jeugdwerkcoördinator. De pastoraatskosten 
zijn hoger begroot als gevolg van landelijk bepaalde 
loonontwikkelingen.

•	 Voor een grote gemeente als de onze vragen het 
gebouwenbeheer, de ledenadministratie en de 
financiële administratie om professionele inzet. Op de 
achtergrond verrichten professionele krachten veel 
werk. De salarissen van deze medewerkers stijgen ook 
vanwege de eerdere genoemde loonontwikkelingen. 
We benadrukken hier graag dat we een hele grote groep 
gemeenteleden zich als vrijwilliger onbetaald voor de 
kerk inzet. Dat wordt zeer gewaardeerd! Dankzij deze 
vrijwilligers kunnen we inzet van professionele krachten 
en daarmee samenhangende kosten fors beperken. 

•	 De uitgaven voor de kerkgebouwen betreffen vooral 
groot en klein onderhoud en energie. In afwachting 
van de definitieve besluitvorming over onze kerkelijke 
gebouwen hebben we groot onderhoud opnieuw 
terughoudend begroot. Onder groot onderhoud 
bevinden zich onder andere de uitgaven voor de 
aanleg van een extra toilet in de Oude Kerk en de 
vervanging van bekleding in deze kerk. Energie 
voor de kerkelijke gebouwen blijft een flinke 
uitgavenpost. 

•	

  
Teus van Doorn bezoekt zieken
Teus (82) werd Barnevelder bij zijn benoeming als schoolhoofd in De Glind nu 55 jaar geleden. Toen 
hij in 1999 bij de Mauritsschool met de VUT ging kreeg hij de vraag om predikanten te assisteren bij 
het bezoek aan de ziekenhuizen. “Dat werk heb ik altijd graag gedaan. Je ontmoet mensen dan in 
bijzondere omstandigheden. Ik ging ook naar de verder gelegen ziekenhuizen waar gemeenteleden 
waren opgenomen zoals in Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De eerste 12 jaar voor wijk 5 
en de laatste 10 jaar nog altijd voor wijk 1. En als één van de predikanten extra druk is, doe ik ook 
nog wel eens een invalbeurt.” Maar ook bij de mensen die hun verjaardag als 80 plusser mogen 
vieren komt Teus bij de oneven verjaardagen aan huis. “Ik vind het fijn om pastoraal werk te doen. 
Dat deed ik al tijdens mijn perioden als wijkouderling in wijk 1 en 5. Bij één van de zieken kwam ik 
wel meer dan 100 keer op bezoek. Mensen wijzen op het verdienstelijk werk van de Heere Jezus en 
aandacht schenken aan het werk van de Heilige Geest, Die je wil sparen voor zondige gedachten, 
dat vind ik mooie kanten van het pastorale werk. Maar ook aan de huisbijbelkring van onze wijk 

mag ik als voorzitter leiding geven.”

Toezegging van uw  bijdrage 
In de week van maandag 20 januari bezorgt een vrij-
williger de enveloppen aan huis. Op het toezeg-
gingsformulier kunt u het bedrag invullen dat u in 2020 
wilt bijdragen en de manier waarop u wilt betalen. Een 
week later (27 januari – 31 januari) haalt de vrij williger 
het ingevulde toezeggingsformulier weer bij u op.

Bedankt!
Onze dank gaat uit naar allen die zich hebben laten 
interviewen en toonden wat de kerk voor hen betekent. 
Daarnaast bedanken wij Gerrit Schaap (interviews en 
teksten), Cok den Breejen (opmaak en vormgeving) en 
Eddy Meijerink (foto’s) voor hun bijdrage aan deze extra 
editie. 

Met een 
hartelijke
groet 
(en in 
verbon-
denheid), 
College van 
Kerkrent-
meesters
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