
We zijn in onze ge-
meente gezegend met 
veel vrijwilligers die 
zich belangeloos inzet-
ten. Daarnaast moeten 
we ook kosten maken, 
die we met elkaar te 
dragen hebben. Deze 
bedragen ruim € 1,6 
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.

In de begroting 2023 van onze Hervormde Ge-
meente is rekening gehouden met vrijwillige bij-
dragen van € 885.000. 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 vra-
gen u als lid van de Hervormde Gemeente Bar-
neveld om een vrijwillige bijdrage. Met uw gift 
betalen we een belangrijk deel van het werk in 
onze gemeente. 

Waarom vragen we uw steun?

Vandaag doen wij u een beroep op u: geef van-
daag voor de kerk van morgen. De kerk is niet 
alleen voor ons, maar ook voor de generaties na 
ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren, 
kunnen alle kerkelijke activiteiten weer zonder 
beperkingen doorgaan en daar zijn we dankbaar 
voor.

Daarom is het 
nu tijd om 
weer vooruit 
te kijken, de 
kerk van mor-
gen. Zodat we 
ook in de toe-
komst van be-
tekenis kun-
nen zijn voor 

mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en 
wij Gods liefde aan elkaar en aan de mensen om 
ons heen mogen blijven doorgeven.

Wat hebben we concreet nodig? 
De begroting 2023 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit: 

Verwachte kosten € 1.604.000 
Begrote opbrengsten exclusief vrijwillige bijdragen € 557.000
Begrote vrijwillige bijdragen € 885.000

Verwacht resultaat € 162.000 negatief

De begroting laat een resultaat zien van € 162.000 negatief. De verwachte (operatio-
nele) kosten bestaan voor bijna twee derde uit de kosten voor pastoraat en kosten voor 
kerkgebouwen. De vrijwillige bijdragen zijn begroot op € 885.000. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

 GEEF VOOR JE KERK

  Actie Kerkbalans 2023
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN



Gat in de begroting

Het lukt de kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente niet om voor 2023 tot een slui-
tende begroting te komen. Vooral de sterk verhoogde energierekening is daaraan debet. 
Jan de Groot, sinds vijf jaar penningmeester van de kerkrentmeesters, is dagelijks werk-
zaam als mededirecteur van Onderweegs en De Groot accountants.
Vooral de gestegen energiekosten slaan een gat in de begroting van € 150.000. Jan: ,,Dat 
dwingt ons tot het direct nemen van maatregelen. We centraliseren het gebruik van de 

kerkelijke gebouwen en brengen het aantal diensten terug. De 
verzekeringspremies op de duurder geworden gebouwen lopen 
sterk op. Maar ook de gestegen lonen van de medewerkers en 
de gestegen kosten van de traktementen van predikanten doen 
de kosten in hoge mate toenemen.
Onze zorgen nemen toe wat betreft de kerkleden, die allemaal te 
maken krijgen met inflatie, gestegen kosten van energie en het 
levensonderhoud. Iedereen heeft minder te besteden. We ver-
wachten, dat dit merkbaar zal zijn in de toezeggingen rond de 
vrijwillige bijdragen en collecteopbrengsten. Wij laten ons elke 
drie jaar adviseren door onafhankelijke adviseurs van buiten de 
kerk. We constateren ook dat de reserveringen voor het onder-
houd van de kerkelijke gebouwen niet toereikend zijn. Met de 
gestegen kosten van bouwmaterialen en arbeidsloon vrezen we 
ook hier tekortkomingen. We doen een ernstig beroep 
op onze leden die nog iets extra zouden kunnen missen. 
Maar we begrijpen ook de moeiten van leden die moei-
te hebben een financiële bijdrage te kunnen leveren. 
We mogen vertrouwen op God, Die ons stuurt. Minder 
leuke dingen vallen daar ook onder. We zijn afhankelijk 
van de vrijgevigheid van onze leden!” 

De aan de Briellaerdseweg ge-
boren en getogen Hannie van 
Huigenbos-Brandsen (53) is 
blij, dat er in De Glind van een 
nieuw gebouw gebruik kan 
worden gemaakt.
Hannie, moeder van zeven kin-
deren: ,,Het oude gebouwtje 
met asbest moest nog worden 
afgebroken. Waarna daar een 
volleybalveldje, dat ook door 
de naastliggende school ge-
bruikt kan worden, wordt aan-
gelegd. Als dat klaar is, wordt 
ook de bestrating rond ons 
nieuwe gebouw aangelegd.

TROUW VAN DE HEERE

Het gaat niet echt goed met onze gemeente. Zoveel zal 
ook u de afgelopen tijd wel duidelijk zijn geworden. De 
uitgaven lopen gierend op. Ik vertel u niets nieuws… 
Toch wil ik me niet overgeven aan doemdenken. Alsof 
met (het gebrek aan) geld alles gezegd is.
De gemeente is meer dan alleen maar de rekensom van 
alle inkomsten en uitgaven. De gemeente is ook meer 
dan het aantal mensen dat lid is, dat naar de kerk gaat, 
dat (trouw) bijdraagt aan collecten en Kerkbalans. Ook is 
de gemeente meer dan onze kerkgebouwen, onze pas-
torieën en wat we op de bank hebben staan. Dat zijn al-
lemaal belangrijke dingen. Als je tekortkomt moet je be-
zuinigen, zonder mensen heeft het geen zin, als je geen 
gebouwen hebt is samenkomen ingewikkeld en een lege 
bankrekening schiet ook niet op. Ja, dat is belangrijk. En 
nuchterheid over de financiën is ook belangrijk.

Maar er is iets dat boven alles uitgaat. En dat is de trouw 
van de HEERE. Dat is Zijn genade voor mensen die er met 
de pet naar gooien. Dat is Zijn liefde die opzoekt wat 
verloren is. Laten we eens beginnen met ons verwonde-
ren over Gods trouw, genade en liefde. Besef je wat ons 
telkens weer geschonken wordt in het evangelie? Dat is 
onbetaalbaar, zeggen we. Dat klopt! Want het is genade.
Als we nu eens vanuit dát besef onze toezegging invul-
len. Daar waar het evangelie verkondigd en geloofd 
wordt… gaat het goed met de gemeente! Want daar 
woont HIJ Zelf!

Ds. L. Plug

We zijn superblij, dat sinds september 2022 het jeugdwerk 
en de verenigingen hier al wel weer zijn gestart. Fantas-
tisch dat de nieuwbouw aan al onze verwachtingen vol-
doet. Het is het energiezuinigste gebouw van de Hervorm-
de Kerk. Binnenkort kunnen we het gebouw ook weer 
verhuren aan particulieren, die hier gebruik van willen ma-
ken.” De afspraken voor de verhuur regelt Hannie. ,,Het is 
dankzij de financiële hulp en de inzet van veel vrijwilligers 
binnen en buiten onze kerk een mooi gebouw geworden, 
dat de saamhorigheid op De Glind zeker bevorderd heeft.
We zijn er als Glindse gemeenschap allemaal een beetje 
trots op. Bij de schoonmaak en onderhoud van het ge-
bouw krijg ik ook steun van vrijwilligers, die zich mede 
verantwoordelijk voelen voor de instandhouding van dit 
mooie gebouw in onze gemeenschap. Ook dat maakt mij 
blij als beheerder.” 

Beheerder ‘De Nieuwe Akker’ enthousiast over nieuwbouw



Scipio gemeente app Hervormd Barneveld
Wout van Wolfswinkel (51) is voor zijn werk als commercieel manager pluimvee bij De Heus 
veel onderweg. Bij het jeugdwerk en in de evangelisatiecommissie was hij eerder al betrokken 
bij het werk voor de kerk. Wout: ,,Van ieders mobiele telefoon wordt veel informatie gehaald. Er 
wordt veel informatie gedeeld via WhatsApp. Maar het blijft lastig om informatie te vinden als 
je geen contactgegevens van een gemeentelid hebt. De kerk heeft al een website, een nieuws-
brief en een kerkbode. Vanuit de diaconie en de evangelisatiecommissie groeide de behoefte 
om een groepsapp aan te maken, die bij de kerk past. Binnenkort introduceren we de Scipio 
App voor onze gemeente. De Scipio App kwam naar voren als een geschikt medium, omdat die 

ook een link heeft met de ledenadministratie van de Hervormde gemeente Barneveld. Iedereen die van Scipio gebruik wil 
maken moet een geregistreerd e-mailadres hebben. Alle besproken informatie binnen een werkgroep of commissie kan 
gemakkelijk met elkaar worden gedeeld, maar wordt ook inzichtelijk als leden in een groep door nieuwe mensen worden 
vervangen. De notulen, verslagen en afspraken, foto’s en documenten komen en blijven beschikbaar. Archieven en map-
pen worden overbodig. Het aantal aan te maken groepen is onbeperkt. Deelnemers kunnen hun persoonlijke gegevens 
als geboortedatum, adres en telefoonnummer zowel zichtbaar als onzichtbaar maken. De Scipio App is en blijft een veilige 
omgeving en we verwachten dat deze app een prettig communicatiemiddel wordt.”

Corrie Pater-van Heerikhuize bezoekt sinds vijf 
jaar de nieuw ingekomen mensen in wijk 3. Dat 
doet ze de laatste 3 jaren samen met Ina van 
den Brink-van Lagen. Ina: ,,Ook al zijn de jonge 
mensen wat vaker niet thuis en moet je wat meer 
moeite doen om contact te krijgen, toch vind ik 
het heel leuk werk en sta je soms voor verras-
singen.” Corrie ervaart ook, dat elke situatie weer 
nieuw is. ,,Nu eens kom je aan de deur bij een al-
leenstaande, dan weer bij een echtpaar. Het ene 
stel is jong en de andere is al wat op leeftijd. De 
één komt van binnen en de ander van buiten Bar-
neveld. Regelmatig komen er ook mensen over 
van een andere kerk.” Ina: ,,We nemen altijd een 
bloemetje of bonbons mee. Het wordt doorgaans 
erg op prijs gesteld, dat de kerk aandacht schenkt 
aan mensen die nieuw binnengekomen zijn. We 
proberen altijd zo snel mogelijk de mensen op te 
zoeken. Met Coronamaatregelen was dat natuur-
lijk lastig.”
Corrie: ,,Uitdagend is het als je mensen treft, die ei-
genlijk al zijn afge-
haakt wat de kerk-
gang betreft. De 
regeltjes binnen de 
kerk waren hen erg 
gaan tegenstaan. 
Als bezoekdames 
zijn we gekoppeld 
aan de ouderlin-
gen en de diaken binnen een zogenaamd blok 
in de wijk. We leggen sinds kort ook de geheim-
houdingsplicht af en kunnen dan ingeschakeld 
worden, wanneer een ouderling of diaken liever 
samen met één van ons naar een alleenstaande 
dame gaat. Dat gaat dus verder dan de eenmalige 
bezoeken tot nu toe.” 

Nelleke Beulenkamp
Zondagsschool Rehoboth 

GEEF VANDAAG VOOR
DE KERK VAN MORGEN

Nelleke Beulenkamp-
van Renselaar kwam 15 
jaar geleden door haar 
huwelijk van Doorn-
spijk in Barneveld wo-
nen. Al snel werd ze 
gevraagd om mee te 
werken aan de zon-
dagsschool in Norscho-
ten. Nelleke is moeder 
van twee zoons en werkt vaak als invalkracht aan 
de Ruitenbeekschool in Lunteren Ze werkt met 
veel vreugde met de kinderen op zondagsschool, 
waar de vertelstof van de Bond van de Hervormde 
Zondagsscholen gebruikt wordt. Van Norschoten 
verhuisde de zondagsschool naar Rehoboth. Nel-
leke: ,, Aansluitend aan de kerkdienst van de Oude 
Kerk houden we van 10.45 tot 11.45 uur zondags-
school. De kinderen leren thuis een Bijbeltekst en 
soms ook de psalm uit het roosterboekje. Bij bin-
nenkomst eten we eerst even een koekje en drin-
ken iets. We overhoren de Bijbeltekst of het versje 
en vertellen daarna het Bijbelverhaal. We geven 
ook een verdieping aan het Bijbelverhaal en pro-
beren voorafgaande daaraan, bepaalde begrip-
pen uit te leggen met een voorbeeld. Dat spreekt 
ook de jongere kinderen aan. Na de Bijbelvertel-
ling mogen de kinderen kiezen: een knutselwerkje 
maken over de vertelling of aan de slag gaan met 
een puzzel of een spel, dat ook aan de Bijbel gere-
lateerd is. Er komen nu 30 kinderen (leeftijd tussen 
4 en 11 jaar) naar zondagsschool. Het aantal groeit 
weer. Omdat we met vijf mensen leiding geven en 
ook nog 4 assistentes hebben kunnen we soms 
ook “vrij nemen”. 
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    GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Praktische informatie 
In de week van maandag 
16 januari 2023 bezorgt 
een vrijwilliger de envelop-
pen aan huis. Hierin vindt 
u een instructie hoe u di-
gitaal toe kunt zeggen én 
het (gebruikelijke) toezeg-
gingsformulier. U kunt dit 
jaar dus op 2 verschillende 
manieren aangeven welk 
bedrag u in 2023 wilt bij-
dragen en op welke manier u wilt betalen. Indien van 
toepassing haalt de vrijwilliger het ingevulde formulier 
ook weer bij u op. (Voor verdere informatie zie de in-
houd van de envelop).

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 Cok den Breejen (opmaak en vormgeving) 
voor hun bijdrage aan deze extra editie. 

Met een hartelijke groet (en in verbondenheid),
College van Kerkrentmeesters
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Waar komt het geld vandaan?                            Waar gaat het geld naar toe?
          Opbrengsten (begroting 2023)                                 Kosten (begroting 2023)  

71% Vrijwillige bijdragen

13% Collecten

16% Overig

 44% Pastoraat

29% Kerkgebouwen

13% Overige medewerkers

14% Overige kosten

‘Zij Barneveld’ voor alle leeftijden

Jolanda Schakel-Verhoef (46), moeder van 2 kinderen, heeft een kapsalon aan huis. Jolanda is ech-
ter ook één van de elf vrouwen, die verschillende talenten hebben en samen ‘Zij Barneveld’ vorm 
geven. Jolanda: ,,Aanvankelijk richtten we ons op jonge vrouwen, dat is veranderd. Nu zijn we er 
voor vrouwen van alle leeftijden. Inschrijven op onze Nieuwsbrief is mogelijk, zo blijf je op de hoogte 
van wat wij organiseren. Op onze site ‘Zij Barneveld’ staat helder omschreven wat ons bezighoudt. 
Verdieping van het geloof in de drieënige God. Groeien in geloof door te luisteren naar een spreker 
of deel te nemen aan een workshop en ook andere nieuwe mensen te ontmoeten, plek te bieden 
aan vrouwen die willen groeien. Tijdens de Zij events ontmoet je mensen van allerlei verschillende 
leeftijden en afkomst. Bij ‘Zij’ is er plek voor vrouwen die willen groeien, ontmoeten of in bestaande 
vriendschappen investeren.
Eens per jaar houden we een groot event. Daarnaast zijn er kleinere bijeenkomsten zoals b.v. een 
gebedswandeling langs allerlei Barneveldse kerken of zoeken we de stilte op in het Schaffelaarse bos. 
Met onze kledingruilbeurzen maken we duidelijk ook op het gebied van duurzaamheid ons steentje 
te willen bijdragen. Iedere vrouw is welkom, waar je ook kerkt of niet kerkelijk bent. Onze bijeen-
komsten zijn doorgaans heel gezellig en we houden ze graag laagdrempelig. We organiseren ze ook 
low-budget”, zegt Jolanda enthousiast.

    Wist u dat?

•	 De nieuwe verwarmingsketel in de Goede 
Herderkerk gericht per ruimte kan verwar-
men.

•	 Er in 2022 75 baby’s zijn gedoopt in onze 
gemeente.

•	 We in 2022 hebben geïnvesteerd in een 
nieuwe piano in de Oude Kerk. 

•	 Voor de Actie Kerkbalans 2023 heeft 38% 
van de deelnemers aangegeven digitaal te 
willen deelnemen.

•	 U kunt De (nieuwe) Akker huren voor bij-
voorbeeld een verjaardagsfeest.

•	 Er in 2022 een kleine 300 kerkdiensten zijn 
gestreamd.


