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1. Algemeen
In deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters,
onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding
van gebouwen. Het behoeft geen nadere toelichting dat u over alle
kerkrentmeesterlijke zaken vragen kunt stellen. Neem in dat geval contact op met het
secretariaat, bij voorkeur per e-mailbericht. Zo snel als mogelijk laten wij van ons
horen.
2. Eerste editie van Nieuwsbrief SBKG RU
Het uitbrengen van een nieuwsbrief moet een doel dienen. Dat geldt ook voor de
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht (hierna SBKG RU).
Maar dit keer wel een heel grondige reden niet langer te wachten met een editie.
Vanwege de samenvoeging van SBKGen Utrecht en Zuid-Holland tot SBKG RU is
de naamgeving aangepast zoals die wordt gebruikt. Dat maakte ook een wijziging
van de website nodig. Een zorgvuldige operatie, omdat in geen geval een mogelijke
zoekopdracht door een kerkelijke gemeente naar ons mag mislukken.
Vanwege die achtergrond is er gestreefd simultaan te werken, door de mogelijkheid
tot contact open te laten via het oude digitale kanaal, maar tegelijkertijd te werken
aan een nieuwe website, met de nieuwe naam: www.sbkgru.nl . Het verheugt ons te
kunnen melden dat vanaf 21 november 2019 van dit medium gebruik kan worden
gemaakt. Analoog is ook het e-mailadres, daaraan gekoppeld, op een identieke
manier gewijzigd. Voor alle correspondentie kunt u in het vervolg gebruiken
info@sbkgru.nl .
Daarvoor is deze nieuwsbrief bedoeld, de nieuwe naamgeving van de SBKG RU in
de kerkelijke gemeenten van ons doelgebied breed en ruim kenbaar te maken. Wij
verzoeken u vriendelijk al datgene te doen om onze nieuwe contactgegevens te
verspreiden. In eigen kring, mogelijk ook daarbuiten.
Voor alle duidelijkheid nog opgemerkt dat de oude e-mailadressen info@sbkgzh.nl
c.q. info@sbkgu.nl en de oude benaming van de websites www.sbkgzh.nl c.q.
www.sbkgu.nl zo lang als nodig / mogelijk zullen worden aangehouden, met daaraan
gekoppeld een verwijzing naar de nieuwe website www.sbkgru.nl en het nieuwe
e-mailadres van het secretariaat, info@sbkgru.nl . Meer kunnen we niet doen.
Mogelijk wilt u ons helpen die naamswijziging snel een feit te laten zijn in alle
contacten. Alvast heel veel dank ervoor.
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3. Handleiding voor kerkrentmeesters
Kort geleden is door het landelijk buro van de VKB in de PKN de geheel vernieuwde
Handleiding voor kerkrentmeesters uitgebracht. Een belangrijk hulpmiddel voor alle
werk op bestuursniveau. Velen, betrokken als zodanig, hebben een bijdrage eraan
geleverd. Van harte aanbevolen. Te bestellen via www.kerkrentmeester.nl/webshop
als e-book voor € 8,99 of als pocket voor € 13,05.
4. Donatienota 2019 voor donateurs (oud SBKG Utrecht)
Als bijlage bij nieuwsbrief 43 was ten behoeve van kerkelijke gemeenten (donateur
SBKG Utrecht) de donatienota voor 2019 toegezonden. Als bestuur SBKG RU zijn
we heel veel kerkelijke gemeenten erkentelijk en spreken hierbij onze dank uit dat
gehoor is gegeven aan de oproep ook aan de nieuw ontstane stichting een financiële
bijdrage te willen leveren. Of, beter gezegd, achter het bestuur van de stichting te
staan die zich zo vaak inzet bij vragen die opkomen in het kerkelijk werkveld,
aangaande stoffelijke zaken. Dan is kunnen beschikken over een goede vraagbaak
van groot belang, waarmee het donatiebedrag van slechts 25 euro per jaar opeens
van grote waarde blijkt te zijn.
Mocht uw kerkelijke gemeente gelegen in ons doelgebied (Noord-Holland onder het
Noordzeekanaal, Utrecht en Zuid-Holland) nog niet hebben bijgedragen, dan nodigen
wij u uit dat alsnog te doen op IBAN NL54 RABO 0354 3266 00, ten name van
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht.
5. Website en actualiteit documenten
Op de website is een gedurende een reeks van jaren in de rubriek Actualiteiten
aandacht besteed aan diverse onderwerpen. Bij het beoordelen van de informatie
zoals die is te vinden op genoemde website zou de indruk kunnen ontstaan dat deze
gegevens inmiddels hun actualiteit hebben verloren. Niets van dat al. Het bewaren
van gegevens van relevante zaken betreffende een object, herbestemming en
meervoudig gebruik c.q. veiligheid erbij zijn en blijven onderwerpen met een
eeuwigdurende looptijd. De datum wanneer het bericht op de website is geplaatst is
niet van belang, wel de boodschap die er mee wordt overgebracht.
6. Toekenning subsidie rijk 2019
In het kalenderjaar 2019 opnieuw een mooie reactie vanuit de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed inzake instandhoudingssubsidie. Alle subsidieaanvragen die aan
de criteria voldeden (1230 in aantal) konden worden gehonoreerd. Daarmee
ontvingen 2384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen in totaal een bijdrage
van bijna € 87 miljoen in de instandhoudingskosten. De afwijzing van 165 aanvragen
had meerdere redenen: het object was geen rijksmonument, indiening aanvraag
gebeurde buiten de termijn of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.
Reden te meer kerkelijke gemeenten en haar kerkrentmeesters het belang van een
goede planning aan te bevelen. Begin nu, dan bent u zeker op tijd voor de aanvraag
2020. Nog meer van belang nu de subsidieregeling is verruimd.
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7. Actueel nieuws versus veiligheid
Hoogmade was tot voor kort voor velen een vrij onbekende plaats, maar vanaf
maandag 4 november is daarvan geen sprake meer. Ruime aandacht in alle media
voor de brand die bij de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk uitbrak en het gebouw
nagenoeg geheel in de as legde. Alleen wat muren bleven staan, maar hoe stabiel
die nog zijn moet verder worden onderzocht.
Als eerste is dit uiteraard een heel nare ervaring voor de parochie zelf. Nu zitten ze
zonder kerkgebouw en moet node worden uitgeweken naar een andere plek om daar
hun diensten te kunnen houden. Drie weken daarvoor slechts was een bijeenkomst
gehouden over de toekomst van het kerkgemeenschap. Onderdeel zijnde van een
parochie met vijf kernen, waar overal sprake is van teruglopend kerkbezoek, is het
van belang met iedereen erbij over de toekomst na te denken. Dat zo snel al een
belangrijke wending erin kwam kon niemand bevroeden.
Elk kerkgebouw verdient periodiek onderhoud, ook de OLVGkerk in Hoogmade. Dat
vond plaats op de bewuste maandag als hiervoor genoemd. Bij het uitvoeren ervan
ontstaat een brand die snel niet meer te overzien was, met als eindresultaat een
groot probleem. Afbranden van oude verflagen zou eraan ten grondslag hebben
gelegen, laat de brandweer direct na het ontstaan van de brand weten. Klip en klaar
lijkt naar hun oordeel duidelijk wat er niet goed is gegaan in de aanpak.
Dat signaal en dat gegeven moet duidelijk worden bij elke kerkrentmeester en elk
kerkbestuur. Als eigenaar van een gebouw is het opdragen en uitbesteden van werk
een gegeven. Niet alles kan door eigen mensen worden gedaan. Maar het
kerkbestuur blijft wel verantwoordelijk voor de wijze waarop dat werk wordt
uitbesteed en welke maatregelen er worden genomen teneinde de veiligheid van die
werkzaamheden (zowel wat betreft de personen die het werk uitvoeren als het
gebouw zelve) te garanderen.
Voorop gesteld het als SBKG RU ten zeerste te betreuren hetgeen zich heeft
voorgedaan in Hoogmade. We leven zeer mee met allen betrokkenen bij de kerk,
ook met de inwoners van deze plaats. Ondanks alle zorgen is het fijn nu al te weten
dat verzekeraar Donatus heeft aangegeven de miljoenenchade te zullen vergoeden.
Het gebouw is verzekerd voor herbouwwaarde, dus het kan herbouwd worden. De
parochie is evenwel eigenaar en moet daarover een besluit nemen, aldus
directievoorzitter verzekeraar Donatus.
Bedoeld parochiebestuur is daarmee aan zet voor het maken van een (moeilijke)
keuze, in relatie tot de problematiek die enige weken eerder aan de orde is geweest,
de toekomst van de kerk. Toch zijn er ons inziens vraagtekens en bestaan er
onduidelijkheden die nog niet zijn verklaard. Waarom kon alles zo gebeuren?
Waarom zijn niet adequaat maatregelen genomen om die bij uitvoering van het werk
te voorkomen? Het geheel overziende onzerzijds ook twijfel over de juistheid van de
berichtgeving wat betreft de oorzaak van de brand.
Wat wel blijft staan is de verantwoordelijkheid als kerkelijke gemeente, als eigenaar
van een kerkgebouw. Als u iets aan het kerkgebouw laat doen, kijk dan mee over de
schouder. Houdt de regie op welke wijze dat zal en moet gebeuren. Raadpleeg
zonodig de brandweer ter plaatse. Preventief optreden is altijd beter dan later de
schade moeten laten herstellen of direct op alle fronten in problemen komen.
SBKG NIEUWS 44, BLAD 3

8. Breedte werkveld
De naam waaronder wij werken kan mogelijk leiden tot de gedachte dat de
SBKG RU alleen werkzaam is voor eigenaren van een gebouw met een
monumentale status. Niets van dat al. Daarom verwijzen wij u graag naar de website,
waar overduidelijk staat beschreven voor welke aspecten en problemen aangaande
kerkrentmeesterlijke zaken een vraag kan worden neergelegd bij de SBKG. Graag
zijn wij van dienst. Maak daar gebruik van.
9. Belangrijk onderwerp gemist in deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten. Dan wordt daaraan aandacht besteed in een volgende editie.
Alvast dank voor de reactie en kritische blik.
10. Contactgegevens SBKG RU
Post
T
E
W

Sportlaan 6, 3299 XG Maasdam
078 – 676 2276
info@sbkgru.nl
www.sbkgru.nl
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