
In de afgelopen jaren 
begrootten we de jaar-
lijkse opbrengst van 
de vrijwillige bijdragen 
door het toegezegde 
bedrag van het vooraf-
gaande jaar licht te ver-
hogen. In de begroting 
2021 hebben we de vrijwillige bijdrage niet ver-
hoogd. Een verhoging van de vrijwillige bijdragen 
is wél welkom omdat we voor 2021 en de daarop-
volgende jaren tekorten voorzien. Als college zoe-
ken we ondertussen ook naar mogelijkheden om 
de meerjarige tekorten te verminderen. 

 

In de begroting 2021 van onze Hervorm-
de Gemeente is nu rekening gehouden 
met vrijwillige bijdragen van € 789.000. 
We hopen uw financiële bijdrage weer 
te mogen ontvangen. Uw bijdrage voor 
de Actie Kerkbalans wordt zeer gewaar-
deerd. 

 

Wat  is Actie Kerkbalans?

De Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vragen 
u als lid van de Hervormde Gemeente Barneveld 
om een vrijwillige bijdrage. Met uw gift betalen 
we een belangrijk deel van het werk in onze ge-
meente. 

Waarom vragen we uw steun?

Vandaag doen wij u een beroep op u: geef voor de 
kerk van morgen. Met uw financiële bijdrage kun-
nen iedere zondag de woorden van verlossing, ver-
troosting en bemoediging blijven klinken. Zodat 
wij Gods liefde aan elkaar en aan de mensen om 

ons heen kunnen blijven door-
geven tijdens de vele ontmoe-
tingsmomenten die er in onze 
gemeente zijn. 

We zijn in onze gemeente ge-
zegend met veel vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten. 
Daarnaast moeten we ook 
kosten maken, die we met el-
kaar te dragen hebben. Deze 

bedragen ruim € 1,4 miljoen. 
Mogen we u daarom vragen 
om een steentje bij te dragen? 
Want wat is het mooi als we zo 
samen, jong en oud, mogen 
geven voor de kerk. Ieder naar 
draagkracht en naar wat zij of 
hij kan missen.

  Actie Kerkbalans 2021

Wat hebben we concreet nodig? 
De begroting 2021 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit: 

  Verwachte kosten      € 1.435.000 
  Begrote opbrengsten exclusief vrijwillige bijdragen         520.000
  Begrote vrijwillige bijdragen            789.000

 Verwacht tekort       €    126.000

De begroting laat een tekort zien van €126.000. Dit tekort is een rechtstreeks gevolg van het meerjaren-
onderhoudsplan dat we voor de periode 2021-2040 onder begeleiding van een extern bureau hebben 
laten opstellen. Op basis van dit plan moeten we jaarlijks extra aan onderhoud uitgeven om de kerkelijke 
gebouwen in een goede staat te brengen en te houden. Een hogere opbrengst uit de vrijwillige bijdrage 
helpt ons met het oog op het voorziene tekort. Als college zoeken we ook naar mogelijkheden om kosten 
terug te brengen. 

Kunt u dit jaar iets extra’s missen? Een hogere bijdrage wordt zeer gewaardeerd; uiteraard alleen als dat 
voor u mogelijk is. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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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 el-
kaar geven. Samen vormen wij een bijzonder 
gezin, Gods kerk. Daarvoor mogen we Hem 
dankbaar zijn. 



Bloemenkraam voor de Kerkpleinmarkt

Kartrekker Gerlinda Bouw heeft het ma-
ken en verkopen van bloemstukken, kran-
sen en toefjes na 36 jaar overgenomen 
van haar tante Hanny Bouw en haar zus 
Bertha Bos. Tot voor kort maakten deze op 
de achtergrond nog steeds vele kransen.
,,Samen met Anja van de Pol, Ineke van 
Milligen, Margreet Veldhuizen, Jacoline 
Hendriks en Willine v.d. Niet gaan we ie-
der jaar weer enthousiast bloemschikken. 
De week voor de kerkpleinmarkt staat 
helemaal in teken van het maken van de 
stukken die we maken in de hobbykelder 
van Kerkelijk Centrum Rehoboth.
We maken stukken die mooi kunnen in-
drogen en werken ook met verse bloe-
men. Ieder jaar worden we door enkele 
bloemisten en een pluktuin gesponsord.
We krijgen veel hulp van mensen die voor 
ons pompoenen kweken. Anderen pluk-
ken heide waar 
dat is toegestaan.
Een echtpaar steekt
mos af op eigen 
grond. Meerdere 
particulieren bie-
den bloemen uit 
eigen tuin aan. 
Daar zijn we erg 
blij mee en dank-
baar voor. Zo kun-
nen we prachtige bloemstukken maken.
Thuis heb ik ruimte waar ik siergrassen

laat dro-
gen en
takken 
verzamel.

Beeld en geluid bij de kerkdiensten

In het afgelopen jaar 
zijn de kerkdiensten 
ook via YouTube te 
bekijken en te beluis-
teren geweest. Een 
verandering waaraan 
een team van twintig 
vrijwilligers zich voor 

inzet. Martin Schimmel (28) werkzaam als elektromonteur 
bij Van Heerdt uit Lunteren coördineert de zaken op ge-
bied van beeld. ,,In de Oude Kerk zijn de extra camera’s en 
verbeteringen aan het geluid al geïnstalleerd. Bij de instal-
latie met drie camera’s in de Goede Herderkerk leggen we 
de installatie als vrijwilligers aan. We kunnen daarmee ook 
gaan inzoomen om alles nog beter in beeld te krijgen.

De techniek met bijbehorende software vinden we heel 
interessant. Voor een goede presentatie willen we ons als 
team beeld en geluid graag inzetten. Want storingen bij 
beeld en geluid zijn heel erg irritant.” 
Stefan Schaap (28) werkt als elektromonteur in de industrie 
bij firma Leertouwer. ,,Ik ben meer gespecialiseerd in het 
geluid en alles wat daarbij komt kijken. Ik houd ook veel 
van muziek. Dat we alles kunnen doen ter ere van God en zo 
de kerkmensen thuis de erediensten kunnen laten meebe-
leven, daarin vinden we onze motivatie. Als vrijwilliger zijn 
we buiten de erediensten al gauw 3 à 4 uur per week bezig 
met dit werk, dat veel voorbereiding vergt. De uitzending 
van de Kerstnachtdienst heeft ook heel wat voeten in de 
aarde gehad. Dat hindert niet, want we verzorgen  graag 
de streaming van de kerkdiensten. We vinden het wel mooi 
dat er zo veel positieve reacties komen op dit werk.”
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Geef vandaag voor de kerk van morgen
Geven voor de kerk is actueel en toekomstgericht. De kerk van vandaag 
wordt opgeroepen om te geven voor de kerk van  morgen.

Geef vandaag!
In de Bijbel lezen we over het dagelijks brengen van offers. Het schenken 
van offergaven is belangrijk in de christelijke gemeente. Maar het gaat er 
vooral om: Met welke gezindheid geef je! 

Hoe geven wij?
Als ons geven met ‘tegenzin’ gaat, dan hecht de HEERE daar geen waarde 
aan. Het gaat erom, dat we geven met blijdschap! Dat benadrukt Paulus 
in 2 Korinthe 9: 7 “God heeft de blijmoedige gever lief.”
Een blijmoedige gever geeft met vreugde, met overgave aan de dienst 
van de HEERE. 

Hoe worden wij blijmoedige gevers?
Dat gebeurt als onze ogen, door Gods Geest, opengaan voor de grootste 
gave. De gave, die God aan ons gegeven heeft: het offer van Zijn Zoon, 
de Heere Jezus. Hij gaf Zichzelf aan het kruis, tot verzoening van onze 
zonden. 

Het kruis van Christus maakt het gewone bijzonder!
Het is opvallend, dat de apostel Paulus het kruis van Christus ook betrekt 
bij ‘gewone’ zaken, zoals het geven van geld. Op een andere plaats in zijn 
brief schrijft hij: 

“Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille 
van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk 
zou worden.” (2 Korinthe 8: 9)

Daarmee zet hij de ‘gewone’ zaak van een collecte in het ‘bijzondere’ licht 
van het kruis. Met het kruis van Christus voor ogen geef je met vreugde 
voor de kerk van morgen. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
Laten we dan met blijdschap onze gaven geven! Dat is tot opbouw van 
Gods gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Ds. P. Molenaar 
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Willeke Heijkoop over 24-7 Gebedsweek
Willeke (28) was 2 jaar geleden één van de initiatiefnemers van de 24-7 Gebedsweek, die in zaal 4 van Kerkelijk Centrum 
Rehoboth wordt gehouden. Willeke: ,,De Engelsman Pete Greig startte met dit bidden, dat inmiddels wereldwijd navolging 
kreeg. Het is in Barneveld een interkerkelijk gebeuren waar we ook leden van de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk ontmoeten. Iedereen is welkom. We ervaren 
dat bidden heel belangrijk is. In deze ruimte treffen we allerlei hulpmiddelen aan, zoals een 
Klaagmuur bestaande uit houten kistjes, behangrollen met daarop allerlei aandachtspunten, 
enz. Het Coronavirus heeft beperkingen voor het aantal mensen dat hier komt bidden gegeven. 
Toch voel je je hier verbonden met de nood en de problemen die er wereldwijd zijn. Via de 
website www.24-7prayer.nl/barneveld kun je je (ook nu nog!) aanmelden om een blok van een 
uur in te vullen. Dat lijkt lang, maar de ervaring leert, dat men soms tijd te kort komt en mensen 
later wel 2 uur willen komen bidden. Door te bidden leer je bidden en je wordt niet afgeleid in 
deze ruimte. Je kunt bidden voor persoonlijke zaken en voor familieleden, maar ook voor de 
buurt, of wereldwijde noden en voor vervolgde Christenen. Na een uur kun je vertrekken en 
de sleutel van het gebouw aan wie dan volgt geven.”

Voorzangers online kerkdiensten
Gert van Geresteijn, internati-
onaal vrachtwagenchauffeur, 
en zijn zus Tineke Ploeg-van 
Geresteijn hebben het geluk, 
dat ze iedere keer nog kunnen 
zingen in de kerk en naar een 
preek kunnen luisteren. Gert: 
,,Ik ben als één van de mannen 
elke week aan de beurt als voor-
zanger. Ik zing ook bij het koor 
‘Spring’. Als voorzanger zing ik 
doorgaans samen met mijn zus 

Tineke. Doordat er meer vrouwen zijn die zingen, kan ik ook 
wel eens samen met een andere dame zingen.” Tineke is lid 
van het koor ‘El Elyon’. ,,Ik zing graag in de Oude Kerk, waar het 
door de goede akoestiek ook heel mooi klinkt. Maar zo nu en 
dan naast de psalmen een geestelijk lied zingen, doe ik ook 
graag. We beseffen dat we als broer en zus de gave hebben 
gekregen om te kunnen zingen. Daarom leveren we graag 
een bijdrage om in de erediensten de lofzang gaande te hou-
den. Gert: ,,Doordat we de gezongen psalmen bijna allemaal 
wel goed kennen, is het meestal voldoende om even kort voor 
de dienst te oefenen. Jammer dat de bezoekende kerkleden 
vanwege coronamaatregelen momenteel niet mee kunnen 
zingen. Dan is je betrokkenheid toch wel geringer.” Tineke, 
werkzaam op de salarisadministratie van de Moba, krijgt als 
ze in het dorp loopt of boodschappen doet ook veel waarde-
rende reacties. Van mensen die ik soms helemaal niet ken. Dat 
verrast ons, maar stimuleert ons ook om er mee door te gaan.”

Koffieochtend
in Kerkelijk

Centrum
Rehoboth 
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Na een storm ben ik nog wel eens in het bos te vinden om 
takken of groen op te rapen om bijvoorbeeld een krans van 
te maken.
Iedereen werkt er met veel plezier aan mee.
Het leuke is dat alles gretig aftrek vindt en we zo een mooi 
bedrag voor de kerk bijeensprokkelen”, zegt Gerlinda, die 
parttime in Amersfoort werkt op de Dagbehandeling voor 
o.a. mensen met een vorm van dementie. 

Ans Blaauwendraad startte in 2016 in wijkgebouw 
de Hoeksteen, wijk 5, met een koffieochtend. Ze 
vond het een gemis, dat de kerk geen plek had 
waar je zo maar even kon binnenlopen om ande-
ren te ontmoeten. ,,Je kan daar soms zo’n behoef-
te aan hebben. We willen de kerk zichtbaar maken 
en openstellen voor mensen, die ook graag even 
anderen willen ontmoeten.
Al gauw kwam Odilia Schouten meehelpen. Mo-
menteel zijn er zes vrijwilligers die hier in mee-
draaien,” zegt de in zorg bij ouderen werkende 
Ans. Niet alleen 50 plussers, maar ook bejaarden 
en jongere mensen bezoeken dit koffie-uurtje, 
dat elke dinsdag wordt gehouden tussen 10.00 en 
12.00 uur. Odilia: ,,We maken sinds augustus 2020 
gebruik van de Rafiki ruimte, die ook toegankelijk 
is voor mensen die moeilijk ter been zijn. Ook niet 
kerkelijke mensen zijn welkom.
Het liefst zouden we deze gelegenheid uitbreiden 
op meerdere dagen in de week. Als de behoefte er 
is om op zondag elkaar te ontmoeten buiten een 
kerkdienst om, dan denk ik dat we daar bij geble-
ken behoefte ons ook graag voor willen inzetten.”  
Ans: ,,Het Coronavirus speelt ons wel parten, om-
dat je daardoor soms beperkt bent in het aantal 
mensen dat er mag komen. Zeker rond de feestda-
gen kan het ook 
heel gezellig zijn. 
Het aantal men-
sen dat komt 
verschilt nog wel 
eens. Er komen 
gemiddeld zeker 
tien mensen. We 
zien er ook con-
tacten uit voort-
komen, dat men elkaar buiten deze ochtenden nu 
ook ontmoet.  Mooi toch die verbinding?”



De verwachte grote uitgaven voor 2021

•	 Net als 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. De 
pastoraatskosten zijn wat lager begroot vanwege 
een korting die we als gemeente van de landelijke 
kerk ontvangen vanwege de coronacrisis.

•	 De uitgaven voor de kerkgebouwen betreffen 
vooral groot en klein onderhoud en energie. Uit 
het onderhoudsplan voor de jaren 2021 tot en 
met 2040 bleek dat we jaarlijks veel te weinig voor 
groot onderhoud reserveren. We hebben deze 
reserveringen met ingang van 2021 jaarlijks met 
ongeveer €120.000 per jaar verhoogd. Energie 
voor de kerkelijke gebouwen blijft een flinke 
uitgavenpost.

•	 Voor een grote gemeente als de onze vragen het 
gebouwenbeheer, de ledenadministratie en de fi-
nanciële administratie om professionele inzet. Op 
de achtergrond verrichten professionele krachten 
veel werk. De salarissen van deze medewerkers stij-
gen vanwege algemene loonontwikkelingen.
We benadrukken hier graag dat een grote groep ge-
meenteleden zich als vrijwilliger onbetaald voor de 
kerk inzet. Dat wordt zeer gewaardeerd!
Dankzij deze 
vrijwilligers 
kunnen we 
de inzet van 
professionele 
krachten en 
de daarmee   
samenhangen-
de kosten fors 
beperken.
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Praktische informatie 
In de week van maandag 18 januari bezorgt een vrij-
williger de enveloppen aan huis. Op het toezeggings-
formulier kunt u het bedrag invullen dat u in 2021 wilt 
bijdragen. Ook geeft u aan op welke manier u wilt be-
talen. Een week later (25 januari – 29 januari) haalt de 
vrijwilliger het ingevulde formulier 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 verbondenheid),
College van Kerkrentmeesters

Waar komt het geld vandaan?            Waar gaat het geld naar toe?

Kerkelijke gebouwen
Kees Verbeek (68) is bouwkundige. ,,Ik ben nu een jaar kerkrentmeester. Samen met de andere  Kerkrentmeesters ben ik intensief 

bezig met een inventarisatie van het onderhoud van alle kerkelijke gebouwen van de Hervormde gemeente in 
Barneveld. Vanwege allerlei  omstandigheden is er in de voorgaande jaren  te weinig in onderhoud geïnves-
teerd. Wat is nodig en wat kan onze gemeente financieel bijdragen, ook in de toekomst? Daar draait alles om. 
Uitgangspunt is dat het pastoraat er niet onder mag lijden. Prioriteit krijgt de renovatie en zo mogelijk vergro-
ting van de Goede Herderkerk en bijbehorende accommodatie voor het kerkenwerk. De Algemene Kerken-
raad heeft unaniem besloten de Goede Herderkerk te behouden. Na de keuze van de architect  wordt begin 
2021 een voorstel gemaakt. Die presenteren we aan onze gemeente. 
De onderhoudssituatie van de Oude Kerk is stabiel. Rekening houdend met de subsidies en de opbrengsten 
van de Kerkpleinmarkt kunnen we Oude Kerk goed onderhouden. Voor het Kerkelijk Centrum Rehoboth 
en alle wijkgebouwen werken we een nader plan uit. We gaan nog bekijken wat in de toekomst wel of niet 
mogelijk zal zijn. Voor de herbouw van De Akker in De Glind ging de vergunningsaanvraag eind vorig jaar de 

deur uit. Beeld en geluid voor de digitale diensten in de Oude Kerk kwam in december klaar. Met de inzet van een vrijwilligers, die 
begin 2021 in de Goede Herderkerk beeld en geluid mede gaan aanbrengen zijn we erg blij. Niet in hoogmoed, maar in nederig-
heid en dankbaarheid mogen wij opgaan naar Zijn huis. Het is de bedoeling dat we leven vanuit Haggaï 1 vers 13: Ik ben met u, 
spreekt de HEERE. Zo mogen wij samen bouwen in Zijn  gemeente.”


