
 

Wat hebben we concreet nodig?

De begroting 2019 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit:

Verwachte kosten  €  1.288.000
Opbrengsten exclusief vrijwillige bijdragen   € 505.000
Opbrengst vrijwillige bijdrage 2019 begroot  € 755.000

Verwacht tekort 2019 €   28.000

Bij de Actie Kerkbalans van 2018 is een bedrag van 740.000 euro aan toezeggingen ontvangen. We hebben voor 2019 
een bedrag van 755.000 euro begroot (+ 2,0%). De begroting laat dan een klein (incidenteel) tekort zien. We hielden 
echter in 2017 door o.a. de predikantsvacatures meer over dan verwacht. Een beperkte stijging van de opbrengst 
vrijwillige bijdrage is daarom voldoende. Als u de mogelijkheid heeft, dan wordt een licht hogere bijdrage erg gewaar-
deerd. We zeggen u bij voorbaat hartelijk dank!

GEEF VOOR JE KERK

Ook in 2019 is er de Actie Kerkbalans. We zijn 
er ons van bewust dat  een gezonde financiële 
positie van onze Hervormde gemeente nodig 
is om een vruchtbaar kerkelijk leven in onze 
Hervormde gemeente te bereiken en te bewaren. 
De kerkrentmeesters hebben de taak de kosten en 
opbrengsten in balans te houden.
Elk gemeentelid van 18 jaar en ouder wordt 
benaderd om naar vermogen een financiële 
bijdrage te geven. Natuurlijk, het leven is duur, 
maar dat geldt ook voor de noodzakelijke uitgaven 
die onze kerk heeft.
De kerk, die vormen we samen met elkaar. In je 
eentje kun je immers geen kerk zijn. Met elkaar ben 
je een gemeenschap die zich in tal van vormen uit 

in al het gemeentewerk 
om zo met elkaar onze 
God te dienen.
We komen samen op 
de zondagen, maar ook 
doordeweeks, waarvoor 
we onze gebouwen 
hard nodig hebben.
Er  staat wat onze ge-
bouwen betreft veel te 
gebeuren. In deze extra 
kerkbode zijn we op 
zoek gegaan naar een 
aantal gemeenteleden 

die activiteiten organiseren, waarin we zicht 
krijgen op het gebruik van onze gebouwen. Het 
zijn ruimten waarin we andere gemeenteleden 
mogen ontmoeten.

Voor het functioneren van de erediensten, het 
onderhouden van de sacramenten, het geven 
van catechisatie, het clubwerk voor de jongeren 
en het verenigingsleven van vrouwen- en 
mannenvereniging, de bijbelstudiebijeenkoms-
ten, de wijkavonden en nog zoveel ander kerken-
werk hebben we 
die gebouwen 
ook nodig. Uw 
bijdrage voor de 
Actie Kerkbalans 
wordt zeer  ge-
waardeerd.

 GEEF VOOR JE KERK
Helpt u daar-
naast mee aan 
een hogere op-
brengst oud pa-
pier, oude appa-
raten en me-
talen? Wat zou 
het fijn zijn als 
er in 2019 meer gemeenteleden bij de Goede Her-
derkerk hun papier, oude apparaten en metalen 
brengen! Doet u ook mee? Het levert het jeugd-
werk en evangelisatie-commissie flink wat geld 
op! Daarmee investeert u in de toekomst van onze 
gemeente. 

Wat kan er gebracht worden? Oud papier, kapotte 
apparaten, blik, oud ijzer, koper, rvs, aluminium, 
snoeren etc. Wist u dat laatstgenoemde inmiddels 
bijna evenveel opleveren dan het oud papier? Gooi 
dat dus zeker niet allemaal in uw kliko, maar breng 
het naar de Goede Herderkerk (iedere zaterdag van 
9.00 tot 13.00 uur).
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De gebouwen
van de
Hervormde
gemeente

Ook kerkrentmeester 
Harm Laros zou graag 
willen dat het proces 
nu snel kan worden 
afgerond en er duidelijkheid is waar het naar toe gaat.
‘Ik ben blij dat er nu in de Algemene Kerkenraad 
een beslissing is gevallen om het College van 
Kerkrentmeesters de haalbaarheid van de gekozen 
varianten verder te laten onderzoeken. Het is een 
ingewikkelde materie, waarbij allerlei beslissingen 
van invloed zijn op het uiteindelijke plan. We kunnen 
nu met werkgroepjes uit de vijftien kerkrentmeesters 
aan de gang om de deelplannen uit te werken. Het 
is een ingewikkeld proces, waarbij we regelmatig ook 
deskundige gemeenteleden en andere deskundigen 
willen betrekken. Zorgvuldigheid gaat echt boven 
snelheid, want er liggen veel gevoeligheden rondom 
de mogelijkheden die er zijn. Niet alleen moet alles 
haalbaar zijn wat betreft de vergunningen, een 
gedegen parkeerbeleid, maar uiteindelijk zal alles 
ook gezond gefinancierd moeten worden. Onze 
jongere generatie moet op termijn ook de financiële 
lasten kunnen dragen. Ook de wensen van de vele 

gebruikers van onze 
gebouwen moeten we 
goed inventariseren.

GEEF VOOR JE KERK
‘Geef voor je kerk!’ Dat is dit jaar het thema van Actie 
Kerkbalans. Het woordje ‘je’ valt mij op. Ik moet dus geven 
voor mijn kerk. Iets onderhouden wat van jezelf is, is niet zo 
heel moeilijk. Je auto. Je huis. Je spullen. En dus ook je kerk. 
En zo praten we er ook over: ‘In mijn kerk doen we dingen 
zus en zo.’
Op internet zie je het ook. Ga maar eens naar de website 
van Hervormd Barneveld. Een onderdeel daarvan is: 
onzegemeente.hervormdbarneveld.nl. Onze gemeente. Je 
kerk. En daar geef je voor. Je hebt er immers belang bij! Toch 
is het de vraag of we het zó wel moeten zeggen. Is de kerk, 
is de gemeente wel van ons, van u, jou en mij? Als Paulus 

zijn brieven schrijft aan 
de gemeente in Korinthe, 
dan begint hij met ‘aan de 
gemeente van God die in 
Korinthe is’ (1 Kor. 1:2 en 2 
Kor. 2:1)! Kunnen we dan nog 
wel spreken van je kerk?
Trouwens, dat woord kerk 
komt van een woord dat 
betekent ‘wat van de Heere 
is’. Er is echt niets van ons bij! 
Iets onderhouden wat van 
jezelf is, is goed en belangrijk. 
Maar nog rijker is het, als we 
mogen geven aan wat van 
de Heere God is. De kerk, 

schreef iemand ooit, is de plek waar Christus met zondaren 
wil samenwonen. We maken deel uit van Zijn kerk en delen 
in Zijn genade. Als we nu in dát besef onze toezegging 
invullen…

Ds. L. Plug

‘ZIJ EVENT’ voor vrouwen van alle leeftijden

Arjate (48) en dochter Jet (23) Versteeg kijken terug op 
een heel geslaagd evenement dat zij op een zaterdag 
in Kerkelijk Centrum Rehoboth in het najaar hadden 
georganiseerd. Arjate, in het dagelijks leven werkzaam op 
de uitslaapkamer van het GVZ in Ede: ‘Het leek ons leuk 
eens een keer iets voor vrouwen uit onze gemeente te 
organiseren. We mikten op vrouwen van 18 tot 80 jaar. Die 
tussen de 30 en 50 jaar waren het meest vertegenwoordigd.’ 
Jet, heeft de PR op zich genomen: ‘Alleen al via Facebook 
en Instagram waren 150 gratis toegangskaarten heel snel 
uitgegeven.’ Jet heeft na haar opleiding communicatie 
aan de CHE een baan gevonden in de online Marketing bij 
NeoSEM en werkt nog wat in een kledingwinkel: ‘Ik heb de 
kaartjes, flyers en posters ontworpen. De dag zelf liep als 
een trein, met o.a. interviews met vrouwen in verschillende 
leeftijden, die vertelden over de groei die ze hebben 
meegemaakt door de moeilijkheden heen. Boeiende 
verhalen! Er was een uitgebreide catering. De opbrengst 

was gedeeltelijk voor het kinder- en jongerenwerk van 
Geanne van Maanen, die in Melusi (Afrika) werkt.’
Arjate: ‘De workshops en het marktplein in de Rafiki ruimte 
trokken veel belangstellenden en de Sing-inn waarmee 
we afsloten sloeg goed 
aan. Met de uitreiking van 
een tas met verrassingen 
bij binnenkomst werd het 
overduidelijk:  Enthousias-
te reacties:  ‘Hier moeten 
jullie mee doorgaan.’
Arjate: ‘Daarom organise-
ren we in 2019 nog drie 
kleine bijeenkomsten en
een keer een ‘Zij Event’ 
dag, die we in de kerk-
bode aankondigen.’



Openstelling Oude Kerk op zaterdag

Jan van Hof (77) is in 1999 in Barneveld komen wonen. Dat de kerk doordeweeks  
gesloten was greep hem aan. Samen met Ans Blaauwendraad (56) hebben zij 
nog wat meer mensen benaderd, die nu bij toerbeurt aanwezig zijn als de kerk 
in de maanden juni, juli en augustus op zaterdag is geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Van Hof: ‘Behalve de historie van het monumentale kerkgebouw, waarvoor 
mensen belangstelling tonen, komen bezoekers ook graag even naar binnen 
als het orgel speelt of als er wordt gezongen. De deur staat dan met rode loper 
uitnodigend open. Met belangstellenden proberen we altijd een praatje aan te 
knopen en hun verhaal aan te horen. We ontmoeten veel mensen die aan God 
noch gebod doen, ook veel buitenlanders. Aan de mensen die zelf geen Bijbel 
hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in wat er in de 
Bijbel staat, kunnen we het Nieuwe Testament in de 
Herziene Statenvertaling aanbieden.’ 
Ans: ‘Toen ik met Jan in contact kwam over open-
stelling van de kerk op zaterdag, was ik daar direct een 

voorstander van. Ik heb zelf ook weleens momenten gehad, dat je even tot jezelf wilde komen. 
Dan is het mooi als je even in een kerk terecht kunt. Mooier nog dan in een bos. De kerk is dan 
een plaats om een ander te ontmoeten. Je te laten aanspreken door iemand, die de tijd neemt om 
naar je te luisteren. Een goede plek ook om even een steuntje in de rug te krijgen. We ontmoeten 
ook regelmatig mensen, die vroeger hier een plekje in de kerk hadden.’

JOS VAN DER VLIST
Sing-inn Goede Herderkerk

AANBIDDING
Jos van der Vlist (56) woont al weer 
32 jaar samen met zijn vrouw Rita in 
Barneveld, waar zij drie kinderen kregen. 
De uit Garderen afkomstige Jos sloot zich 
‘vanzelfsprekend’ aan bij de Hervormde 
gemeente. ‘Ik ben er gedoopt, getrouwd 
en deed er belijdenis. Ik wil trouw blijven 
aan deze kerk, waarvoor ik me heb ingezet 
als ouderling, diaken en scriba van wijk 5.’
Ook is Jos één van de collectanten in de elf 
uur dienst.
Jos: ‘Ik geef nog steeds catechisatie en 

doe mee in de evangelisatiecommissie. Zes jaar geleden raakte 
ik betrokken bij de Sing-inn in de Goede Herderkerk als BHV’er, 
en waarvoor ik ook de PR verzorg. Nu ben ik aanspreekpunt voor 
de Sing-inn voor kinderen en voor volwassenen, die op de eerste 
zondag van de maand (behalve in juli en augustus) om 19:00 uur 
begint en na een pauze, waarin we koffie en limonade schenken, 
met jongeren en volwassenen wordt voortgezet om 20:30 uur. 
Samen willen we God met muziek en zang aanbidden. We zingen 
uit de bundel Opwekking. In de melkbus kunnen de bezoekers een 
verzoeknummer indienen. De muziekgroep kan zich daarna goed 
voorbereiden op de volgende Sing-inn. Samen met mensen van de 
catering en verantwoordelijken voor de gastenopvang hebben we 
een zangavond die nog altijd veel bezoekers trekt.’
Jos heeft in Ede een bedrijf ’t Kachelhuus, waarmee hij de kost 
verdient. Dat hij een zangliefhebber is, die God de eer wil brengen, 
blijkt ook wel hieruit, dat hij regelmatig zangavonden in Voorthuizen, 
Veenendaal en Garderen bezoekt en ook een zangfestijn van de 
Stichting Opwekking.

De richting lijkt nu wel duidelijk: verkoop 
van de Goede Herderkerk en verbouw of 
totale nieuwbouw van Kerkelijk Centrum 
Rehoboth, waarvan de grond reeds in 
het bezit is van onze kerk.
Wijk vier moet de beschikking blijven 
houden over een wijkgebouw. De vrij-
gevigheid van de gemeente in de laatste 
jaren bij de Actie Kerkbalans geeft ons 
goede hoop voor de toekomst. Wij  
blijven in het jaar 2019 communiceren 
met de gemeente via de kerkbode.

We werken toe naar een finale be-
sluitvorming met een definitief plan aan 
het einde van het jaar 2019’, aldus Laros.

V.l.n.r. Jan van Hof, sopraan Judith
Boluijt, commissielid Nico Lokhorst



De verwachte grote uitgaven voor 2019

•	 Het	is	geen	verrassing	dat	het	grootste	deel	van	de	uitga-
ven van onze gemeente de pastoraatskosten betreft. We 
zijn dankbaar dat we al jaren vijf predikantsplaatsen in 
onze gemeente hebben, aangevuld met de parttime inzet 
van pastoraal werkers en de fulltime aanstelling van een 
jeugdwerkcoördinator.  Het jaar 2019 mag weer gestart 
worden met volledig bezette predikantsplaatsen. We hou-
den nu rekening met wat hogere pastoraatskosten.

•	 Zolang	er	nog	geen	definitieve	besluitvorming	over	onze	
gebouwen is, zullen we terughoudend zijn in het uitvoe-
ren van groot onderhoud. In de begroting wordt altijd re-
kening gehouden met de huidige gebouwensituatie.  Spa-
ren voor toekomstig onderhoud is zeker nodig. Ook zijn er 
altijd kleine onderhoudsuitgaven en flinke kostenposten 
zoals energiekosten.

•	 In	vrijwel	alle	sectoren	in	Nederland	worden	de	lonen	mo-
menteel geïndexeerd. Dat geldt ook voor medewerkers 
in dienst van de kerk. Bij een grote gemeente als die van 
ons vraagt het beheer van gebouwen, het voeren van de 
ledenadministratie	of	de	financiële	administratie	profes-
sionele inzet. Er wordt veel gedaan op de achtergrond. 
Tegelijk is er een hele grote groep vrijwilligers die zich on-
betaald inzet voor de kerk en zo waar het kan de kosten be-
perkt houdt.
Wat	is	dat	fijn	
en wat wordt 
dat gewaar-
deerd!  
Dat benadruk-
ken wij graag. 

Toezegging van uw bijdrage
In de week van maandag 21 januari bezorgt een 
vrijwilliger de enveloppen aan huis. Op het toe-
zeggingsformulier kunt u het bedrag invullen dat 
u in 2019 wilt bijdragen en de manier waarop u 
wilt betalen.
Een week later (28 januari –1 februari) haalt de 
vrijwilliger het ingevulde toezeggingsformulier 
weer bij u op.

Bedankt!
Onze dank gaat uit naar allen die zich hebben la-
ten interviewen en toonden wat de kerk voor hen 
betekent.
Daarnaast bedanken wij Gerrit Schaap (inter-
views 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

EH Connect jeugdwerk in de Hervormde Gemeente  Barneveld

Evita en Leo Lugtenburg-Roest deden belijdenis en trouwden in de Hervormde gemeente van Barneveld. Evita (27) is 
werkbegeleider in een werkplaats van het Leger des Heils.
‘Ik was afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente in Barneveld en had zelf al drie jaar de avonden van de vereniging 
Eben Haëzer, de voorloper van EH Connect, bezocht. Rond ons trouwen (2017) zijn mijn man Leo en ik gevraagd om 
leiding te geven en EH Connect wat nieuw leven in te blazen.

Ook Leo is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente op Goeree-Overflakkee. Wij wilden ons 
inzetten voor de Hervormde gemeente van Barneveld en dicht bij de belevingswereld van 
jongeren blijven. We hebben er tijdens onze huwelijksreis goed over nagedacht en konden het 
beroep dat op ons gedaan werd niet naast ons neerleggen.’  Leo (26) werkt in de facilitaire sector 
voor de Rabobank, Fokker en dergelijke grote bedrijven. ‘We zijn begonnen met te onderzoeken 
waaraan de jongeren van 16 tot 25 jaar behoefte hadden. Zij wilden graag in een ontspannen 
sfeer elkaar ontmoeten. Daarnaast deden ze vaak al aan bijbelstudie, catechisatie, alphacur-
sus e.d. Nu zijn de avonden op EH Connect heel afwisselend met b.v. een bijbelstudie, een 

algemeen onderwerp, een kampvuur, gewoon ontspannen, schaatsen en samen bidden.’ In het dagelijks leven zijn 
Evita en Leo gewend leiding te geven. ‘Toch willen we graag dat de activiteiten vooral door de jongeren zelf worden 
aangedragen en georganiseerd. Na de evaluatie van het eerste jaar zien we dat het met de invulling door de jongeren zelf 
de goede kant op gaat. Dat vinden we leuk en houden er zo ook zelf plezier in om met de jongeren te werken.’
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