
zo samen, jong en oud, mogen geven voor de kerk. 
Ieder naar draagkracht en naar wat zij of hij kan 
missen.

In de begroting 2022 van onze Hervormde Ge-
meente is rekening gehouden met vrijwillige bij-
dragen van € 884.000. We hopen uw financiële 
bijdrage weer te mogen ontvangen. Uw bijdrage 
voor de Actie Kerkbalans wordt zeer gewaardeerd. 

 

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 
kunnen iedere zondag de woorden van verlossing, 
vertroosting en bemoediging blijven klinken. Zo-
dat wij Gods liefde aan elkaar en aan de mensen 
om ons heen kunnen blijven doorgeven tijdens 
de vele ontmoetingsmomenten die er in onze ge-
meente zijn. 

We zijn in onze ge-
meente gezegend 
met veel vrijwil-
ligers die zich be-
langeloos inzetten. 
Daarnaast moeten 
we ook kosten ma-
ken, die we met 

elkaar 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 
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Wat hebben we concreet nodig? 
De begroting 2022 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit: 

Verwachte kosten       € 1.459.000 
  
Begrote opbrengsten exclusief vrijwillige bijdragen   €    581.000
Begrote vrijwillige bijdragen     €    884.000

Verwacht resultaat       €         6.000

De begroting laat een resultaat zien van € 6.000. De verwachte (operationele) kosten bestaan voor bijna 
twee derde uit de kosten voor pastoraat en kosten voor kerkgebouwen. De vrijwillige bijdragen zijn be-
groot op € 884.000. Ook onze Hervormde Gemeente heeft te maken met inflatie van de kosten, vandaar 
dat de vrijwillige bijdragen ook iets hoger begroot zijn dan de opbrengsten van vorig jaar. We hopen dat 
u – als u de mogelijkheid heeft – rekening wilt houden met de inflatie bij het invullen van uw vrijwillige 
bijdrage. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

De kerk is een plek waar we het geloof met el-
kaar delen. Waar we rust en verdieping vinden 
en God ontmoeten. Het is een plek waar we 
omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor 
de mensen in de samenleving die onze steun 
nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote 
betekenis!



Nieuwe kerkradio 
gemakkelijk in gebruik

Henk Bettink trad drie jaar geleden in 
dienst bij zijn broer Joop Bettink van 
Rengineers, na dertig jaar bij Leertouwer te 
hebben gewerkt. Henk: ,,Rengineers, met 
nieuwbouw naast het Transferium, is een 
bedrijf dat werkt voor alles wat te maken 
heeft met duurzame energie. 
De nieuwe kerkradio werkt via internet. 
Luisteraars die nog geen internetverbinding 
hebben, krijgen er een router bijgeleverd. 
Het oude model had te veel storingen. 
Onze kerkradiocommissie bestaat uit vier 
personen. De eerste 20 nieuwe kastjes zijn 
inmiddels geplaatst. De reacties van de 
gebruikers zijn heel positief. Het geluid 
klinkt helder en is goed verstaanbaar. 
Nieuw is dat de kerkdiensten nu ook 
kunnen worden teruggeluisterd. Er kan 
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Alles van God!

Actie kerkbalans 2022 gaat van start. En zo klinkt opnieuw 
de oproep om financieel bij te dragen aan de kerkelijke 
gemeente waar we een plekje hebben ontvangen. 
Die oproep om bij te dragen komt ten diepste niet 
van mensen, maar wordt ons vanuit de Bijbel zelf al 
voorgehouden. De apostel Paulus stelt de gemeenten 
van Macedonië als een voorbeeld, wanneer hij schrijft in 2 
Korinthe 8 dat zij temidden van armoede in overvloed hebben 
gegeven voor het werk van Gods Koninkrijk. Ja, de apostel 
schrijft zelfs dat ze boven vermogen gaven.

Hoe kon dat? Waarom deden ze dat? Wat zat er achter? We 
lezen in vers 5: … zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna 
aan ons, door de wil van God. Door de kracht van God, 
hebben zij, toen ze de woorden van Gods genade hoorden en 
geloofden, zichzelf gegeven, overgegeven aan de Heere en 
Zijn genade. 

Nu, wanneer je jezelf verliest aan de Heere, zodat je hele leven 
Hem toebehoort, dan is ons geld en bezit ten diepste ook 
niet meer van onszelf. Als het goed is worden we dan enkel 
rentmeester over dat wat God ons toebedeelt. 
Daar mag je zeker ook zelf van gebruiken, maar tegelijk 
moet je dan zeggen: Alles is toch van God. En wij mogen in 
verantwoordelijkheid beheren. 
Misschien is het wel goed om dat eens in ons achterhoofd te 
houden wanneer wij onze bijdrage noteren.
We zouden het b.v. op deze wijze kunnen doen: We gaan ons 
eerst in gebed afvragen of we ons leven al aan de Heere zijn 
kwijtgeraakt. Of Hij bovenaan staat. Vervolgens kunnen we 
biddend geven voor God en Zijn Koninkrijk.

Ds. A. Bloemendal

Al langere tijd leefde binnen de communicatiecommissie 
van de Hervormde gemeente in Barneveld het idee om 
een digitale nieuwsbrief te beginnen. In maart 2020 bij 
het begin van de Coronamaatregelen kwam dit plan in 
een stroomversnelling om zo snelle informatie naar de 
gemeenteleden mogelijk te maken. Linda van de Pol (29) 
maakt sinds 5 jaar deel uit van deze commissie. Ze kreeg het 
vertrouwen hiermee aan de slag te gaan. Linda behaalde in 
2014 haar diploma Communicatie aan de CHE (Christelijke 
Hogeschool Ede). Ze was al actief betrokken als teamleider 
bij Rafiki, dat eerder op de zaterdagavonden aan jongeren 
een onderkomen bood. Sinds zeven jaar werkt ze met 
veel plezier op de afdeling marketingcommunicatie van 
de EO. Linda: ,,Eerst vooral voor de communicatie rond 
programma’s en evenementen van de omroep. Nu ben ik 
verantwoordelijk voor de online communicatie via diverse 

social media kanalen. 
Samen met Pieter Breugem hebben 
wij de nieuwsbrief opgezet. Wat al 
in april 2020 resulteerde in de eerste 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 
verschijnt in de weken, waarin geen 
kerkbode wordt verspreid. Sinds 
eind 2020 is ook Tijmen van Ginkel 
bij de redactie van de nieuwsbrief 
betrokken. In wisselende 
samenstelling zijn steeds twee 
redacteuren verantwoordelijk voor 
de inhoud. We staan ook graag open voor berichten van 
Hervormde gemeenteleden, die deze kunnen opsturen naar: 
nieuwsbrief@hervormdbarneveld.nl, waar men zich ook kan 
aanmelden voor een abonnement op de nieuwsbrief.”

Nieuwsbrief Hervormde gemeente Barneveld 900 abonnees



Marthe Breugem contactpersoon  
voor Breakpoint
Marthe (22) werkt als begeleidster in de gehandicaptenzorg 
bij RuiterActief. Werk dat ze met heel veel plezier en passie 
doet. Haar enthousiasme en spontaniteit maken dat ze 
gemakkelijk contacten legt. Ze vindt het ontmoeten van 
jongeren uit de kerk erg leuk en belangrijk ,,Met een jong 
team van negen mensen proberen we eens per drie weken 
in een ontspannende sfeer activiteiten te organiseren voor 
jongeren van klas 1 t/m 3. Het Coronavirus heeft het ons lastig 

gemaakt om bij elkaar te komen. 
De laatste keer waren er toch wel 
zestig jongeren naar de Rafiki ruimte 
in Rehoboth gekomen. Boven verwachting hoor! Met bijvoorbeeld een filmavond, een 
avondje bowlen of gezellig kletsen en zingen bij een kampvuur proberen we nog wat 
meer met elkaar in contact te komen. Wij willen leuke activiteiten bieden, waardoor 
er op een laagdrempelige manier het contact is met jongeren. Het is belangrijk dat de 
tieners ervaren, dat ze gezien worden en dat ze geliefd zijn. De jongeren zelf zitten vol 
energie en vinden het leuk om te komen. We beginnen en eindigen meestal met gebed 
en zingen samen een lied. We hebben flyers verspreid om deze avonden bekendheid te 
geven. Ook zijn we actief op sociale media, waaraan de tieners zelf ook deelnemen. Op 
het Instagramaccount: breakpointbarneveld verschijnen veel foto’s en dergelijke van de 
avonden. Via e-mail staan we ook in contact met de jongeren.”

Buitenlucht 
diensten een 

gezegende 
mogelijkheid

GEEF VANDAAG VOOR
DE KERK VAN MORGEN

Jan Brink (53), koster bij de Goede Herderkerk, 
was in 2020 en 2021 bij alle 34 diensten in de 
buitenlucht aanwezig als koster. Net als Leo de 
Groot (58) die als coördinator van de diensten 
op het weiland van Bertus en Aline van de Heg 
optrad. Leo: ,,De vergunning van de gemeente 
Ede, waarbinnen het weiland was gelegen, is 
vlot afgegeven, dankzij een strikt protocol, 
dat consequent is nageleefd zijn er ook nooit 
problemen opgetreden. Zorg voor een veilige 
plek voor iedereen was onze eerste prioriteit. 
Ook voor de predikanten waren deze laag-
drempelige diensten weer een echte ontmoe-
ting met de gemeente onder een open hemel, 
waar we zelfs op indrukwekkende wijze het 
Heilig Avondmaal hebben kunnen vieren.”
Enthousiast reageert Jan: ,,Ik deed het gast-
heerschap heel graag, daarbij geholpen 
door wel zestig trouwe vrijwilligers. Die de 
verkeersstromen regelden, plaatsen aanwe-
zen, bezoekers registreerden en wisselende 
muziekgroepen, die de samenzang begeleid-
den, een geluidsteam dat hun zaakjes goed 
op orde had. Het kindermoment met Rik en 
Pien was voor de kinderen een hoogtepunt. 
Met tien man plaatsten we opnieuw de linten 
als het gras tussendoor moest worden ge-
maaid. Gonnie, die 
komend van buiten de 
gemeente spontaan 
allerlei taken oppakte 
werd vrijwilliger, die 
op deze manier heel 
veel gemeenteleden 
leerde kennen. Het 
was echt een gezegende 
mogelijkheid die God ons vaak onder goede 
weersomstandigheden heeft gegeven. Als de 
Coronabeperkingen ons komend jaar weer 
noodzaken om buitenluchtdiensten te orga-
niseren, dan is de medewerking van allerlei 
kanten al toegezegd.”

nu rekening gehouden worden met etenstijd of met 
bezoek dat langs komt.” 
Bij plaatsing van de kerkradio leggen de medewerkers 
even heel geduldig uit hoe alles werkt. ,,De bediening 
is echt eenvoudig. We hopen dat we begin 2022 
alle honderd oude toestellen hebben vervangen. 
Met de kerkradio heeft men keus uit diensten van 
de Oude Kerk, Goede Herderkerk, Rehoboth en de 
weeksluitingen vanuit NeboPlus”, aldus Bettink.

Henk Bettink met rechts het oude kastje, links de nieuwe 
kerkradio en uiterst links de router voor luisteraars die 
geen Wifi hebben.



Wist u dat? 

•	 Wij	hebben	in	2021	ruim	€	25.000	aan	verzeke-
ringspremies (voor o.a. de gebouwen, voertui-
gen, verzuim en aansprakelijkheid) betaald. 

•	 Er	in	2021	ruim	€	7.800	besteed	is	aan	catechese-
materiaal.

•	 We	betalen	jaarlijks	bijna	€	500	aan	de	Gemeen-
te Barneveld voor huur van de torenkamer/de 
consistorie in de Oude Kerk.

•	 Er	worden	jaarlijks	gemiddeld	ruim	20.000	kop-
jes koffie in onze gemeente gezet.

•	 We	hebben	de	afgelopen	jaren	tussen	de	
€ 45.000 en € 50.000 aan energiekosten. Ruim 
70%	hiervan	is	voor	de	3	kerkgebouwen.	Geluk-
kig komen wij in aanmerking voor teruggaaf van 
(een deel van) de energiebelasting. 
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Praktische informatie 
(n.v.t. als u meegedaan heeft 
aan de Pilot Digitale Actie 
Kerkbalans) 

In de week van maandag 17 januari bezorgt een vrij-
williger de enveloppen aan huis. Op het toezeggings-
formulier kunt u het bedrag invullen dat u in 2022 wilt 
bijdragen. Ook geeft u aan op welke manier u wilt be-
talen. De vrijwilliger haalt het ingevulde formulier ook 
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) en Eddy Meijerink (foto’s) voor hun bijdrage 
aan deze extra editie.

Met een hartelijke groet (en in verbondenheid),
College van Kerkrentmeesters

Kansel Oude Kerk aan restauratie toe
,,De kansel in de Oude Kerk dateert van 1654 en staat sinds 1978 op zijn huidige plaats. Door 
predikanten werd de kansel weleens ‘De houten broek’ genoemd”, zegt archivaris Ton Tick 
van de Hervormde gemeente Barneveld.
Johan Hofland en Wim van Driesten, lidmaat-kerkrentmeesters, bewaken het subsidiepro-
gramma 2017-2022 van de monumentale Oude kerk. ,,Toen we er een specialist bij hebben 
betrokken, bleek dat het onderhoud veel omvattender was dan wij veronderstelden. Het loog 
uit het eikenhout heeft de spijkers, waarmee het meubel in elkaar is gezet ernstig aangetast. 
De kansel moet helemaal gedemonteerd en buiten de kerk in een werkplaats gerestaureerd 
worden. Het klankbord is te groot. Die restauratie vindt binnen de kerk plaats. Daarnaast zal 
de kansel opnieuw worden gestoffeerd. Na deze volledige en authentieke restauratie hopen 
we dat de kansel weer generaties lang gebruikt kan worden in onze kerkdiensten. Dinsdag 
30 november heeft een delegatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kansel en 
het klankbord geïnspecteerd. We hebben bij deze dienst een subsidieaanvraag ingediend 
en hopen dat we een subsidie van 50% van de kosten van de restauratie tegemoet mogen 
zien. Pas als we een positieve uitslag op onze subsidieaanvraag hebben verkregen kan de 
restauratie doorgang vinden. We hopen dat de restauratie in het voorjaar 2022 van start kan 
gaan”, aldus Johan Hofland en Wim van Driesten.

Waar komt het geld vandaan?            Waar gaat het geld naar toe?
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Opbrengsten begroting 2022 Kosten begroting 2022

Vrijwillige bijdragen884.340 70% Pastoraat 592.595 47%
Collecten 154.825 12% Kerkgebouwen323.214 (incl. Afschrijvingen) 25%
Overig 224.712 18% Overige medewerkers186.171 15%

Overige kosten166.647 13%
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