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TEKEN-KLEURPLAAT 
voor iedereen vanaf 10 jaar. 

Dit is wel een beetje een moeilijke opdracht. 
Het gaat om de volgende tekening: 

Op de echte kleurplaat ontbreken stukjes van deze tekening. 
Die moet je eerst zo goed mogelijk natekenen. 

En dan natuurlijk prachtig kleuren. 
In de Bethelkerk en de Immanuëlkerk liggen de echte kleurplaten. 

Die zijn geprint op dikker paper. 
Je kunt de kleurplaat inleveren voor 19 juli (begin zomervakantie) bij 

een lid van de fondsen-commissie of in de kerk. 
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KLEURPLAAT 
voor kinderen t/m 9 jaar 

Voor jullie hebben we deze leuke kleurplaat uitgekozen. 
Dat zou zo maar in Barneveld kunnen zijn! 

Deze tekening is natuurlijk te klein om mooi te kleuren. 
In de Bethelkerk en de Immanuëlkerk liggen de echte kleurplaten. 

Die zijn geprint op dikker papier. 
Zet op de tekening je naam, adres en telefoonnummer. 

Je kunt de kleurplaat inleveren voor 19 juli (begin zomervakantie) bij 
een lid van de fondsen-commissie of in de kerk. 

De prijsjes houden we nog even geheim. 
Veel kleurplezier! 
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Geachte gemeenteleden,   

U heeft het goed gezien: in 2019 gaat het beginnen: de vernieuwbouw van 
ons kerkgebouw aan de Groen van Prinstererlaan. En er gebeurt nog veel 
meer dan er in de woordzoeker elders in dit boekje past. Veel meer! 

De bouwcommissie heeft al veel werk verzet, u heeft de plannen 
enthousiast ontvangen, de architecten zijn druk bezig met het uitwerken  
van de plannen, er wordt intensief overlegd met de gemeente Barneveld en 
de aannemer is bekend. 

En nu bent u aan de beurt. In dit boekje staan heel veel mogelijkheden om 
letterlijk of figuurlijk een steentje bij te dragen. Een deel van de genoemde 
acties heeft met geld te maken. De bouwcommissie en de kerkenraad willen 
proberen zonder geleend geld zoveel  mogelijk te realiseren. Dat betekent 
dat we gedurende de bouw nog ruim 2,5 ton moeten ophalen. Kijk eens 
welke deelactiviteiten u aanspreken. 

Maar er is door de aannemer ook aangegeven, dat hij graag gebruik maakt 
van ‘helpende handen’. Gemeenteleden kunnen helpen bij de uitvoering van 
heel veel praktische zaken. Soms is enige vakkennis zeer welkom, maar er 
zijn heel veel klussen die iedereen kan uitvoeren. Lees verder maar eens 
waaraan gedacht wordt.  

Met elkaar, voor elkaar: de nieuwe kerk wordt gaaf!
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Dit hebben we nodig: minimaal € 250.000  

Van de aanneemsom bouwt de aannemer de nieuwe kerk. Maar er komen ook 
uitgaven, die niet helemaal in de aanneemsom zitten. We denken dan o.a. aan 
extra investeringen om het gebouw energiezuinig te krijgen, aanleg van de tuin 
met parkeerplaatsen en de inventaris. We  hebben berekend dat er voor de 
volgende uitgaven nog geen dekking is. Dit is het lijstje, uiteraard zijn dit nog 
schattingen en kunnen bepaalde posten mee- of tegenvallen:        
1. Kosten om het nieuwe kerkgebouw energiezuinig te maken.   

 Mogelijkheden: isolatie, zonnepanelen, regelbare       
verwarming  per ruimte,   € 100.000 

2. Kosten voor geluid, beeld en licht. Een deel van de huidige
apparatuur kan weer worden gebruikt,  €  25.000 

3. Kosten voor de aanleg van de tuin en de parkeerplaatsen.
Vrijwilligers  kunnen hierbij flink ‘inverdienen’, maar de
materialen moeten betaald worden, evenals de kosten van
de ‘vakmensen’,  € 30.000 

4. Kosten voor de inrichting van de grote kerkzaal  € 50.000 
5. Kosten voor de inrichting van de kleine kerkzaal en

ontmoetingsruimte   € 30.000 
6. Orgel voor de kleine kerkzaal  € 25.000 
7. Inrichting van de stiltekapel  € 10.000 
8. Kosten voor de inrichting van de keuken  € 20.000 
9. Kosten voor de inrichting van de diverse zalen  € 30.000 
10.Diverse onvoorziene kosten’ € 80.000 
TOTAAL        €400.000 

< 4 > 

Mogelijkheden om te betalen. 

Bij dit boekje zit een begeleidende brief en een papieren opgaveformulier. 
OPGAVE-FORMULIER  Fondsen-commissie 

Op dit formulier staan al uw naam en een administratief nummer. U kunt 
hierop aangeven hoe u wilt bijdragen aan de vernieuwbouw. U kunt 
meerdere acties steunen en het totale bedrag van uw steun aangeven. 
Bovendien kunt u aangeven dat u de financiële bijdrage in termijnen wilt 
betalen. Dat kunt u allemaal aangeven op het papieren formulier. Dit 
formulier kunt u inleveren bij een lid van de fondsen-commissie. (zie 
blz.15) of in een speciaal kistje in de hallen van beide kerken. 

De voorkeur gaat echter uit naar het digitale opgaveformulier. 

Die vindt u op: www.pgbarneveld.nl/fc. Na invulling en verzending ontvangt 
u via  e-mail een kopie van het formulier. Indien u hierover vragen  heeft
kunt u contact opnemen met Klaas List, lid van de fondsen-commissie.

Met elkaar, voor elkaar.  
We zijn blij met elke vorm van hulp. 
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van de tuin met parkeerplaatsen en de inventaris. We  hebben berekend dat 
er voor de volgende uitgaven nog geen dekking is. Dit is het lijstje, uiteraard 
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 Mogelijkheden: isolatie, zonnepanelen, regelbare 
 verwarming per ruimte, € 100.000
 2. Kosten voor geluid, beeld en licht. Een deel van de huidige 
 apparatuur kan weer worden gebruikt,  € 25.000
 3. Kosten voor de aanleg van de tuin en de parkeerplaatsen. 
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 materialen moeten betaald worden, evenals de kosten van 
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TOTAAL € 400.000
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Wat is er nog meer te doen?  

Activiteiten, acties, sport,  verkoop,    
evenementen, afscheid, muziek 

• Zondag 26 mei: na de kerkdienst in de Immanuëlkerk: informatie en overleg
over de inrichting en de naam van ons nieuwe kerkgebouw.

• 15 juni: startdag en info over diverse acties.   zie blz 12
Op deze dag starten allerlei acties en activiteiten. Er is info over diverse
acties, er wordt een dienstenveiling gehouden, er zijn diverse hapjes,
verkoop van diverse overbodige spullen, verkoop van kerkbanken (levering
na 1 september), adoptie nieuwe stoelen voor de kerkzaal.
Op blz. 12 nodigen we iedereen uit een leuke, lucratieve actie te bedenken.
Want ook tijdens de vernieuwbouw gaan we door fondsen te werven!

• 30 augustus: afscheidsevenement ‘Adieu Bethelkerk’
Op vrijdagavond 30 augustus wordt een afscheidsevenement gehouden met
de titel ‘Adieu Bethelkerk’. Herinneringen en talloze weetjes worden met
beelden toegelicht en afgewisseld met zang en muziek. Drie koren verlenen
hun medewerking en ook een aantal muzikale gemeenteleden doen mee.
Interessant en gratis toegankelijk!

Adieu
• 31 augustus:

Traditionele ‘bedankavond’ voor alle vrijwilligers.
• 1 september: officiële sluiting van de Bethelkerk.

Tijdens een kerkdienst wordt plechtig afscheid genomen van dit kerkgebouw.
We doven de kaars, sluiten de Bijbel en verlaten met enige weemoed na 60
jaar deze kerk. Maar we kijken ook al uit naar een mooi, doelmatig en
eigentijds gebouw.

• Sport- en sponsortoernooi.
Nadere info volgt.
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Actie 1: Renteloze lening   

De vernieuwbouw wordt betaald uit spaargeld, opbrengst van diverse grote 
en kleine acties en de verkoop van de Immanuëlkerk. De kerkenraad wil 
liever geen lening afsluiten om de bouw en inrichting te realiseren. 

Maar….. de verkoop van de Immanuëlkerk gebeurt pas in 2020. Er is 
natuurlijk wel eerder geld nodig om gedurende de bouw de rekeningen te 
kunnen betalen. In dat verband wordt er altijd een ‘overbruggingskrediet’ 
afgesloten. In de begroting staat hiervoor een fors bedrag. Dit bedrag 
kunnen we makkelijk besparen! 

Omschrijving: 

Gemeenteleden lenen de kerk renteloos een bedrag van  €  1.000 (of een 
veelvoud hiervan). Dit bedrag wordt na de verkoop va de Immanuëlkerk aan 
u teruggestort. U mist dus slechts een kleine renteopbrengst.

Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 

< 5 > 
5

Actie 1: Renteloze lening           

De vernieuwbouw wordt betaald uit spaargeld, opbrengst van diverse grote 
en kleine acties en de verkoop van de Immanuëlkerk. De kerkenraad wil liever 
geen lening afsluiten om de bouw en inrichting te realiseren.

Maar….. de verkoop van de Immanuëlkerk gebeurt pas in 2020. Er is natuurlijk 
wel eerder geld nodig om gedurende de bouw de rekeningen te kunnen 
betalen. In dat verband wordt er altijd een ‘overbruggingskrediet’ afgesloten. 
In de begroting staat hiervoor een fors bedrag. Dit bedrag kunnen we 
makkelijk besparen!

Omschrijving:
Gemeenteleden lenen de kerk renteloos een bedrag van  €  1.000 (of een 
veelvoud hiervan). Dit bedrag wordt na de verkoop va de Immanuëlkerk aan u 
teruggestort. U mist dus slechts een kleine renteopbrengst.

Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen.



Actie 2: Gift voor energiezuinig gebouw  

Het streven is ons nieuwe kerkgebouw energiezuinig te maken. Dat betekent dat 
we dan weinig gas en elektriciteit gaan gebruiken. Op termijn zal het aardgas 
schaars worden. Er zijn momenteel diverse technische mogelijkheden. 
Elektriciteit kunnen we zelf opwekken met zonnepanelen en het aanbrengen van 
zonnepanelen is zeker mogelijk. Omdat we straks gedeeltelijk een oud gebouw 
en deels nieuwbouw hebben wordt nog bekeken of een warmtepomp effectief is. 
Goede isolatie zal zeker een goed rendement opleveren. De huidige cv-ketels zijn 
vrij nieuw en kunnen voorlopig aanvullende warmte leveren.  Het gebruik van 
goede isolatie en een modern systeem vraagt om een forse investering, 
waarschijnlijk ongeveer € 100.000. 

Vanuit de diaconie is er al een initiatief om een 
‘groene kerk’ te bevorderen. Hoewel de 
doelstellingen daarvan nog wat breder zijn, sluit de 
wens energiezuinig te bouwen hier goed bij aan.  

Omschrijving: 

Gemeenteleden die dit aanspreekt geven voor dit specifieke doel. Op het 
opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen.  
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Architect  
Begroting 
Bethel   
Etage   
Euro  
Geld      
Geloof   
Immanuel 
Kapel 
Kerk    
Keuken 
Klimaat 
Klok 

Kurk     
Leeuwis     
Parkeerplaats  
PGB     
Toilet 
Tuin 
Verkoop 
Verlichting 
Vrijwilliger 
Zaal 
Zonnepanelen 
Zool 

Leden van de FONDSEN-commissie: 
• Eppie Fokkema, Wintertuin 7, 06-25051728,

voorzitter@pgbarneveld.nl
• Aaldert van der Horst, Heetveld 6,  06-22400953,

ahorst@worldonline.nl
• Hans Versteegh , Graaf van Lyndenlaan 43, 06-19675586  ,

hansgdx@gmail.com
• Herman Dokter, Grote Beek 39, 06-51084954 ,

hermandokter@hotmail.com
• Klaas List, Copernicusstraat 13, 06-40226036  , listklaas@gmail.com
• Dick Bonestroo, Christiaan Huygenslaan 6, 415111,

bonestroodick@gmail.com
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ZOEKPUZZEL met prijzen      
Zo doet u mee: 
Schrijf de oplossing op een envelop. Ook naam, adres en telefoonnummer. Doe 
in de envelop € 2 (of meer) en breng de envelop naar een lid van de fondsen-
commissie (zie blz. 15). Er is een kans van 1:25 op een prijs! 
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E L E E U W I S M D E P B K 

Z U T V R IJ W I L L I G E R 

O A R C H I T E C T E B G E 

N L A O K M G E L O O F R K 

N A A L R M I V E R K O O P 

E K L I M A A T E L I O T N 

P E O S V N O K A P E L I O 

A U O N E U T R A A L U N O 

N K Z R E E L U G E T A G E 

E E K A K L O K B E T H E L 

L N A G N I T H C I L R E V 

E P A R K E E R P L A A T S 

N R N O O D U I T G A N G ! 

Actie 3: Gift voor geluid, beeld en licht  

In het nieuwe kerkgebouw hopen we als gemeente elke zondag bij elkaar te 
komen tijdens een eredienst. Dan is het o.a. belangrijk dat er gebruik 
gemaakt kan worden van een goede geluidsinstallatie. Niet alleen mensen 
met een normaal gehoor, maar ook mensen met een gehoorapparaat 
moeten de dienst probleemloos kunnen volgen. 
Het gebruik van de beamer is nauwelijks meer weg te denken en niet alleen 
voor de te zingen liederen. 
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met beelduitzending in de 
Immanuëlkerk. Dit systeem wordt overgezet naar ons nieuwe kerkgebouw. 
Daarnaast wordt het kerkgebouw regelmatig gebruikt door koren, 
verenigingen, scholen enz. Vaak wordt bij uitvoeringen gebruik gemaakt 
van extra licht. Elke keer moet zo’n installatie worden gehuurd en 
opgebouwd. Een vaste installatie zou in veel gevallen een groot voordeel 
zijn bij het verhuren van de kerkzaal. 

Omschrijving:  
Gemeenteleden die dit aanspreekt geven voor dit specifieke doel. Op het 
opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 
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Actie 4: Gift voor aanleg tuin en parkeerplaatsen      

Een bekend spreekwoord zegt: Kleren maken de man. En niet te vergeten de 
vrouw! Het uiterlijk vertelt veel over de persoon. Ziet iemand er verzorgd uit, is de 
kleding correct en smaakvol? Dat is niet hetzelfde als exclusief of duur! 
Zo is het ook met de tuin en het buitenterrein van de kerk. Ziet het er verzorgd uit 
of is het slordig? Is het leuk om naar te kijken, omdat wat groeit en bloeit er mooi 
uitziet. 
Voor het ontwerp en uitvoering worden professionele hoveniers ingeschakeld. 
Maar het materiaal en de beplanting moeten worden aangeschaft. Bij de aanleg 
kunnen veel vrijwilligers een steentje bijdragen! 
Zie actie 7. 

Omschrijving: 

Gemeenteleden die dit aanspreekt geven voor dit specifieke doel. 

Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 
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De gelijkenis van het stroompje, de sloot de beek en de rivier. 

Als het flink regent zien we op de weg een klein stroompje. Het water zoekt 
een lagere plek en komt meestal in een slootje. Er zijn piepkleine slootjes, 
maar na een poosje komt al dat water in een grote sloot. Die zien we in 
Nederland overal tussen de weilanden. Met sluisjes wordt de waterstand in 
de sloten geregeld en in de gaten gehouden. Maar de meeste sloten komen 
uit bij een beek. Ook in Barneveld en omgeving zijn er verschillende. De 
Barneveldse Beek is op veel plaatsen al zo breed dat je er niet meer 
overheen kunt springen. Maar een rivier wordt hij niet, dan moet je erop 
kunnen varen. 

De rivier de Rijn begint in Zwitserland ook als een klein stroompje. Het 
smeltwater van de sneeuw zoekt een weg naar beneden en wordt al een 
stroompje. Maar bij Schaffhausen is het al een prachtige waterval. En na 
Bazel kunnen er al boten op varen. In Duitsland krijgt de Rijn nog veel meer 
water van grote zijrivieren, zoals de Main, Moezel en Ruhr. Als een echte 
rivier komt de Rijn bij Lobith in ons land. 

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. 
Dit spreekwoord slaat de spijker op de kop. Voor een grote rivier zijn de 
kleine stroompjes net zo belangrijk als een grotere zijrivier. Dat hebben we  
afgelopen droge zomer gemerkt. De waterstand in de Rijn werd erg laag en 
veel schepen konden niet varen. 

Zo is het ook met alle acties om de vernieuwbouw van de Bethelkerk te 
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Actie 4: Gift voor aanleg tuin en parkeerplaatsen         
               

Een bekend spreekwoord zegt: Kleren maken de man. En niet te vergeten de 
vrouw! Het uiterlijk vertelt veel over de persoon. Ziet iemand er verzorgd uit, 
is de kleding correct en smaakvol? Dat is niet hetzelfde als exclusief of duur!
Zo is het ook met de tuin en het buitenterrein van de kerk. Ziet het er 
verzorgd uit of is het slordig? Is het leuk om naar te kijken, omdat wat groeit 
en bloeit er mooi uitziet.
Voor het ontwerp en uitvoering worden professionele hoveniers ingeschakeld. 
Maar het materiaal en de beplanting moeten worden aangeschaft. Bij de 
aanleg kunnen veel vrijwilligers een steentje bijdragen!
Zie actie 7.

Omschrijving:
Gemeenteleden die dit aanspreekt geven voor dit specifieke doel. 
Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 



zaterdag 15 juni  
Zaterdag 15 juni is de startdag van diverse acties en activiteiten. U kunt dan bij 
de Bethelkerk extra informatie krijgen over de acties, die in dit boekje staan.  
Maar er is nog meer te doen. Deskundigen informeren u over de laatste stand 
van zaken rond technische aspecten van de vernieuwbouw zoals akoestiek, 
energiegebruik, hergebruik van materialen. Er komt ook een veiling, er is koffie 
en thee met wat lekkers. Gewoon dus ook gezellig om elkaar te ontmoeten. 
Kom dus allemaal. In de ‘Nieuwsbrief 7’ van 13 juni staan de actuele gegevens. 

Er wordt ’s morgens en ’s middags 2 keer hetzelfde programma aangeboden. 
Ochtend: 
9.30 uur: ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 
10.00-10.30 uur: Gelijktijdig wordt in enkele zalen van de kerk informatie 
gegeven over verschillende onderwerpen. U kunt dus kiezen. 
10.35-11.05 uur: Tweede informatieronde. U kunt dus een ander onderdeel 
bezoeken. 
11.10-12.00 uur: Veling van goederen en diensten. 
Middag: 
14.00 uur: ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 
14.30-15.00 uur: Gelijktijdig wordt in enkele zalen van de kerk informatie 
gegeven over verschillende onderwerpen. U kunt dus kiezen. 
15.05-15.35 uur: Tweede informatieronde. U kunt dus een ander onderdeel 
bezoeken. 
15.40-16.30 uur:Veling van goederen en diensten. 

-0-0-0-
Weet u iets leuks? 

Goede actie? 
Ook goed voor de 

kas van de 
‘vernieuwbouw’? 
Leuk om samen te 

doen? 

Geef het door aan de 
fondsen-commissie.  

Zie blz. 15 
Samen gaan we het 

uitvoeren! 

< 12 > 

Actie 5: Gift voor de inrichting van het hele gebouw 

Als de bouw klaar is volgt de oplevering. Alles wordt bekeken en 
gecontroleerd: muren, ramen, deuren, schilderwerk, dak en installaties. De 
laatste puntjes worden bijgewerkt en dan is het klaar. KLAAR? Ja voor de 
aannemer en de talloze onderaannemers. Maar dan is de kerk nog niet 
gebruiksklaar. Het gebouw is kaal en vrijwel leeg. Geen stoelen, tafels, 
keukeninventaris, zitjes, gordijnen, zonneschermen, sfeermakers, planten, 
verlichting. Samen vatten we dat samen met het woord ‘inrichting’. 
Gemeenteleden die dit aanspreekt geven voor dit specifieke doel. 

Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 

Actie 6: GEWOON, gift voor de vernieuwbouw   

Het is heel goed mogelijk, dat de eerder vermelde doelen wel uw sympathie 
hebben. Toch vindt u het lastig een keus te maken. Maar u wilt wel als lid 
van de kerk uw verantwoordelijkheid tonen door een bijdrage voor de totale 
vernieuwbouw. Eerder is al aangegeven, dat er ongeveer € 250.000 nodig is 
om zonder lening de bouw te realiseren. Een goede rekenaar uit de 
gemeente berekende, dat dit 60% is van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (Actie 
Kerkbalans). Als iedereen  60% van zijn/haar jaarlijkse  bijdrage  aan de kerk 
geeft voor de vernieuwbouw zijn we rond. Het maakt dus niet uit, of iemand 
sympathie heeft voor een bepaald doel, of gewoon een bedrag overmaakt 
voor de ‘grote pot’. 

Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 
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Actie 7: VRIJWILLIGERS: onmisbaar!      
De aannemer en talloze onderaannemers gaan gedurende een jaar de Bethelkerk 
‘vernieuwbouwen’. Kennis, ervaring en vakmanschap zijn nodig om zo’n grote klus 
te klaren. De bouwcommissie heeft er alle vertrouwen in, dat er in het najaar van 
2020 een prachtig nieuw kerkelijk centrum in gebruik genomen kan worden. 
Maar er zijn niet alleen vakmensen nodig. De onlangs plotseling overleden Kees 
Leeuwis wilde heel graag vrijwilligers van ‘zijn’ kerk inschakelen bij diverse 
werkzaamheden. In een handgeschreven notitie somde hij een groot aantal 
mogelijkheden op: 

- Opnemen bestrating, optassen
- Vloerbedekking weghalen
- Hulp bij isoleren

- Kerkbanken verwijderen
- Podium weghalen
- Diverse werkzaamheden

- Wekelijks opruimen van de bouwplaats
- Notuleren van de bouwvergaderingen
- Schoon houden/maken van de kerk
- Schoonmaken voor oplevering

En dit lijstje wordt ongetwijfeld nog langer. Volgens een voorlopige berekening 
besparen we hiermee minstens een bedrag van € 25.000 
Daarnaast is het leuk en wordt het gevoel van ‘dit fiksen we mooi samen’ enorm 
versterkt. Doe dus af en toe of regelmatig mee als vrijwilliger. De coördinatoren 
zullen de behoefte steeds overleggen met de aannemer en via telefoon en/of mail 
het benodigde aantal vrijwilligers regelen. Coördinatoren: Jaap van Maren: 06-
54346116, jaap@vanmaren.org. Klaas List: 06-40226036, listklaas@gmail.com  
Op het opgaveformulier kunt u zich aanmelden. 

< 10 > 

Actie 8: Verzoek aan de kunstenaars om werk te schenken 

Ter informatie: 
In Barneveld zijn veel kunstenaars actief. Dat weten we uit de tijdelijke 
exposities in de Immanuëlkerk in de afgelopen jaren.  
De kunstenaars organiseren zelf ook een activiteit om bij te dragen aan de 
vernieuwbouw. Als de kerk klaar is in 2020 organiseren zij weer een 
tentoonstelling, dit keer in het nieuwe kerkelijk centrum. 
Maar er gebeurt meer! 
Wij  gaan alle kunstenaars benaderen met de vraag of ze één of meerdere 
werken ter beschikking willen stellen. Tijdens de actiedag op 15 juni worden 
ze tentoongesteld. Gemeenteleden kunnen dan een bod uitbrengen. Een 
unieke kans een kunstwerk ‘van eigen erf’ in bezit te krijgen. En de 
opbrengst is helemaal voor de aanstaande vernieuwbouw 

Deze actie staat niet op het opgaveformulier. Kunstenaars krijgen van ons 
een aparte brief met de vraag een kunstwerk te doneren. 
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opbrengst is helemaal voor de aanstaande vernieuwbouw 
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uitvoeren!
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De gelijkenis van het stroompje, de sloot de beek en de rivier.

Als het flink regent zien we op de weg een klein stroompje. Het water zoekt 
een lagere plek en komt meestal in een slootje. Er zijn piepkleine slootjes, 
maar na een poosje komt al dat water in een grote sloot. Die zien we in 
Nederland overal tussen de weilanden. Met sluisjes wordt de waterstand in 
de sloten geregeld en in de gaten gehouden. Maar de meeste sloten komen 
uit bij een beek. Ook in Barneveld en omgeving zijn er verschillende. De 
Barneveldse Beek is op veel plaatsen al zo breed dat je er niet meer overheen 
kunt springen. Maar een rivier wordt hij niet, dan moet je erop kunnen varen.

De rivier de Rijn begint in Zwitserland ook als een klein stroompje. Het 
smeltwater van de sneeuw zoekt een weg naar beneden en wordt al een 
stroompje. Maar bij Schaffhausen is het al een prachtige waterval. En na Bazel 
kunnen er al boten op varen. In Duitsland krijgt de Rijn nog veel meer water 
van grote zijrivieren, zoals de Main, Moezel en Ruhr. Als een echte rivier komt 
de Rijn bij Lobith in ons land.

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.
Dit spreekwoord slaat de spijker op de kop. Voor een grote rivier zijn de 
kleine stroompjes net zo belangrijk als een grotere zijrivier. Dat hebben we  
afgelopen droge zomer gemerkt. De waterstand in de Rijn werd erg laag en 
veel schepen konden niet varen.

Zo is het ook met alle acties om de vernieuwbouw van de Bethelkerk 
te financieren. Is een kleine bijdrage onbelangrijk en laten we die maar 
achterwege? Zeker niet, want veel kleintjes maken iets groots. Maar ook 
grotere bedragen zijn welkom en belangrijk (denk aan grote zijrivieren). 
Het doel is uiteindelijk dat alle giften samen een peil bereiken, waarmee we 
ons doel bereiken: een fraai, doelmatig kerkgebouw. Een gebouw van ons 
allemaal!



ZOEKPUZZEL met prijzen      
Zo doet u mee: 
Schrijf de oplossing op een envelop. Ook naam, adres en telefoonnummer. Doe 
in de envelop € 2 (of meer) en breng de envelop naar een lid van de fondsen-
commissie (zie blz. 15). Er is een kans van 1:25 op een prijs! 

< 14 > 

E L E E U W I S M D E P B K 

Z U T V R IJ W I L L I G E R 

O A R C H I T E C T E B G E 

N L A O K M G E L O O F R K 

N A A L R M I V E R K O O P 

E K L I M A A T E L I O T N 

P E O S V N O K A P E L I O 

A U O N E U T R A A L U N O 

N K Z R E E L U G E T A G E 

E E K A K L O K B E T H E L 

L N A G N I T H C I L R E V 

E P A R K E E R P L A A T S 

N R N O O D U I T G A N G ! 

Actie 3: Gift voor geluid, beeld en licht  

In het nieuwe kerkgebouw hopen we als gemeente elke zondag bij elkaar te 
komen tijdens een eredienst. Dan is het o.a. belangrijk dat er gebruik 
gemaakt kan worden van een goede geluidsinstallatie. Niet alleen mensen 
met een normaal gehoor, maar ook mensen met een gehoorapparaat 
moeten de dienst probleemloos kunnen volgen. 
Het gebruik van de beamer is nauwelijks meer weg te denken en niet alleen 
voor de te zingen liederen. 
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met beelduitzending in de 
Immanuëlkerk. Dit systeem wordt overgezet naar ons nieuwe kerkgebouw. 
Daarnaast wordt het kerkgebouw regelmatig gebruikt door koren, 
verenigingen, scholen enz. Vaak wordt bij uitvoeringen gebruik gemaakt 
van extra licht. Elke keer moet zo’n installatie worden gehuurd en 
opgebouwd. Een vaste installatie zou in veel gevallen een groot voordeel 
zijn bij het verhuren van de kerkzaal. 

Omschrijving:  
Gemeenteleden die dit aanspreekt geven voor dit specifieke doel. Op het 
opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 

< 7 > 
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Architect  
Begroting
Bethel    
Etage   
Euro     
Geld      
Geloof   
Immanuel   
Kapel    
Kerk    
Keuken
Klimaat 
Klok

Kurk    
Leeuwis    
Parkeerplaats 
PGB        
Toilet
Tuin
Verkoop
Verlichting
Vrijwilliger
Zaal
Zonnepanelen
Zool

Leden van de FONDSEN-commissie:
• Eppie Fokkema, Wintertuin 7, 06-25051728 
 voorzitter@pgbarneveld.nl 

• Aaldert van der Horst, Heetveld 6,  06-22400953 
 ahorst@worldonline.nl

• Hans Versteegh , Graaf van Lyndenlaan 43, 06-19675586   
 hansgdx@gmail.com

• Herman Dokter, Grote Beek 39, 06-51084954  
 hermandokter@hotmail.com

• Klaas List, Copernicusstraat 13, 06-40226036  
 listklaas@gmail.com

• Dick Bonestroo, Christiaan Huygenslaan 6
 415111, bonestroodick@gmail.com



Wat is er nog meer te doen?  

Activiteiten, acties, sport,  verkoop,    
evenementen, afscheid, muziek 

• Zondag 26 mei: na de kerkdienst in de Immanuëlkerk: informatie en overleg
over de inrichting en de naam van ons nieuwe kerkgebouw.

• 15 juni: startdag en info over diverse acties.   zie blz 12
Op deze dag starten allerlei acties en activiteiten. Er is info over diverse
acties, er wordt een dienstenveiling gehouden, er zijn diverse hapjes,
verkoop van diverse overbodige spullen, verkoop van kerkbanken (levering
na 1 september), adoptie nieuwe stoelen voor de kerkzaal.
Op blz. 12 nodigen we iedereen uit een leuke, lucratieve actie te bedenken.
Want ook tijdens de vernieuwbouw gaan we door fondsen te werven!

• 30 augustus: afscheidsevenement ‘Adieu Bethelkerk’
Op vrijdagavond 30 augustus wordt een afscheidsevenement gehouden met
de titel ‘Adieu Bethelkerk’. Herinneringen en talloze weetjes worden met
beelden toegelicht en afgewisseld met zang en muziek. Drie koren verlenen
hun medewerking en ook een aantal muzikale gemeenteleden doen mee.
Interessant en gratis toegankelijk!

Adieu
• 31 augustus:

Traditionele ‘bedankavond’ voor alle vrijwilligers.
• 1 september: officiële sluiting van de Bethelkerk.

Tijdens een kerkdienst wordt plechtig afscheid genomen van dit kerkgebouw.
We doven de kaars, sluiten de Bijbel en verlaten met enige weemoed na 60
jaar deze kerk. Maar we kijken ook al uit naar een mooi, doelmatig en
eigentijds gebouw.

• Sport- en sponsortoernooi.
Nadere info volgt.

< 16 > 

Actie 1: Renteloze lening   

De vernieuwbouw wordt betaald uit spaargeld, opbrengst van diverse grote 
en kleine acties en de verkoop van de Immanuëlkerk. De kerkenraad wil 
liever geen lening afsluiten om de bouw en inrichting te realiseren. 

Maar….. de verkoop van de Immanuëlkerk gebeurt pas in 2020. Er is 
natuurlijk wel eerder geld nodig om gedurende de bouw de rekeningen te 
kunnen betalen. In dat verband wordt er altijd een ‘overbruggingskrediet’ 
afgesloten. In de begroting staat hiervoor een fors bedrag. Dit bedrag 
kunnen we makkelijk besparen! 

Omschrijving: 

Gemeenteleden lenen de kerk renteloos een bedrag van  €  1.000 (of een 
veelvoud hiervan). Dit bedrag wordt na de verkoop va de Immanuëlkerk aan 
u teruggestort. U mist dus slechts een kleine renteopbrengst.

Op het opgaveformulier kunt u aangeven dat u op deze manier wilt helpen. 

< 5 > 
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Dit hebben we nodig: minimaal € 250.000  

Van de aanneemsom bouwt de aannemer de nieuwe kerk. Maar er komen ook 
uitgaven, die niet helemaal in de aanneemsom zitten. We denken dan o.a. aan 
extra investeringen om het gebouw energiezuinig te krijgen, aanleg van de tuin 
met parkeerplaatsen en de inventaris. We  hebben berekend dat er voor de 
volgende uitgaven nog geen dekking is. Dit is het lijstje, uiteraard zijn dit nog 
schattingen en kunnen bepaalde posten mee- of tegenvallen:        
1. Kosten om het nieuwe kerkgebouw energiezuinig te maken.   

 Mogelijkheden: isolatie, zonnepanelen, regelbare       
verwarming  per ruimte,   € 100.000 

2. Kosten voor geluid, beeld en licht. Een deel van de huidige
apparatuur kan weer worden gebruikt,  €  25.000 

3. Kosten voor de aanleg van de tuin en de parkeerplaatsen.
Vrijwilligers  kunnen hierbij flink ‘inverdienen’, maar de
materialen moeten betaald worden, evenals de kosten van
de ‘vakmensen’,  € 30.000 

4. Kosten voor de inrichting van de grote kerkzaal  € 50.000 
5. Kosten voor de inrichting van de kleine kerkzaal en

ontmoetingsruimte   € 30.000 
6. Orgel voor de kleine kerkzaal  € 25.000 
7. Inrichting van de stiltekapel  € 10.000 
8. Kosten voor de inrichting van de keuken  € 20.000 
9. Kosten voor de inrichting van de diverse zalen  € 30.000 
10.Diverse onvoorziene kosten’ € 80.000 
TOTAAL        €400.000 

< 4 > 

Mogelijkheden om te betalen. 

Bij dit boekje zit een begeleidende brief en een papieren opgaveformulier. 
OPGAVE-FORMULIER  Fondsen-commissie 

Op dit formulier staan al uw naam en een administratief nummer. U kunt 
hierop aangeven hoe u wilt bijdragen aan de vernieuwbouw. U kunt 
meerdere acties steunen en het totale bedrag van uw steun aangeven. 
Bovendien kunt u aangeven dat u de financiële bijdrage in termijnen wilt 
betalen. Dat kunt u allemaal aangeven op het papieren formulier. Dit 
formulier kunt u inleveren bij een lid van de fondsen-commissie. (zie 
blz.15) of in een speciaal kistje in de hallen van beide kerken. 

De voorkeur gaat echter uit naar het digitale opgaveformulier. 

Die vindt u op: www.pgbarneveld.nl/fc. Na invulling en verzending ontvangt 
u via  e-mail een kopie van het formulier. Indien u hierover vragen  heeft
kunt u contact opnemen met Klaas List, lid van de fondsen-commissie.

Met elkaar, voor elkaar.  
We zijn blij met elke vorm van hulp. 
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KLEURPLAAT 
voor kinderen t/m 9 jaar 

Voor jullie hebben we deze leuke kleurplaat uitgekozen. 
Dat zou zo maar in Barneveld kunnen zijn! 

Deze tekening is natuurlijk te klein om mooi te kleuren. 
In de Bethelkerk en de Immanuëlkerk liggen de echte kleurplaten. 

Die zijn geprint op dikker papier. 
Zet op de tekening je naam, adres en telefoonnummer. 

Je kunt de kleurplaat inleveren voor 19 juli (begin zomervakantie) bij 
een lid van de fondsen-commissie of in de kerk. 

De prijsjes houden we nog even geheim. 
Veel kleurplezier! 

< 18 > 

Geachte gemeenteleden,   

U heeft het goed gezien: in 2019 gaat het beginnen: de vernieuwbouw van 
ons kerkgebouw aan de Groen van Prinstererlaan. En er gebeurt nog veel 
meer dan er in de woordzoeker elders in dit boekje past. Veel meer! 

De bouwcommissie heeft al veel werk verzet, u heeft de plannen 
enthousiast ontvangen, de architecten zijn druk bezig met het uitwerken  
van de plannen, er wordt intensief overlegd met de gemeente Barneveld en 
de aannemer is bekend. 

En nu bent u aan de beurt. In dit boekje staan heel veel mogelijkheden om 
letterlijk of figuurlijk een steentje bij te dragen. Een deel van de genoemde 
acties heeft met geld te maken. De bouwcommissie en de kerkenraad willen 
proberen zonder geleend geld zoveel  mogelijk te realiseren. Dat betekent 
dat we gedurende de bouw nog ruim 2,5 ton moeten ophalen. Kijk eens 
welke deelactiviteiten u aanspreken. 

Maar er is door de aannemer ook aangegeven, dat hij graag gebruik maakt 
van ‘helpende handen’. Gemeenteleden kunnen helpen bij de uitvoering van 
heel veel praktische zaken. Soms is enige vakkennis zeer welkom, maar er 
zijn heel veel klussen die iedereen kan uitvoeren. Lees verder maar eens 
waaraan gedacht wordt.  

Met elkaar, voor elkaar: de nieuwe kerk wordt gaaf!

 < 3 > 
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Dit is een uitgave van de 

FONDSEN-COMMISSIE 

van de Protestantse Gemeente Barneveld 

Zie voor de leden: blz. 15 

Doel: fondsen werven voor de vernieuwbouw 

Bankrekening:  
NL58ABNA0840007779 t.n.v.Protestantse Gemeente Barneveld 

o.v.v.vernieuwbouw

Lay-out en druk: Perfekt Drukkerij, Barneveld 

Mei 2019 

< 2 >

TEKEN-KLEURPLAAT 
voor iedereen vanaf 10 jaar. 

Dit is wel een beetje een moeilijke opdracht. 
Het gaat om de volgende tekening: 

Op de echte kleurplaat ontbreken stukjes van deze tekening. 
Die moet je eerst zo goed mogelijk natekenen. 

En dan natuurlijk prachtig kleuren. 
In de Bethelkerk en de Immanuëlkerk liggen de echte kleurplaten. 

Die zijn geprint op dikker paper. 
Je kunt de kleurplaat inleveren voor 19 juli (begin zomervakantie) bij 

een lid van de fondsen-commissie of in de kerk. 
< 19 > 
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