
20160418 JAARVERSLAG WITTE KERKJE 

Evenementen en activiteiten in en om het Witte Kerkje sedert januari 2015  

Februari 2015: Optreden Boudini Ensemble een zeer geslaagde middag, prachtige muziek, en veel 
belangstelling 
 
April 2015: Donateursmiddag: Jennifer Hofmeijer (Polderrésidence) en Marry Borst (Clustermanager 
Woonzorggroep Samen) vertellen op boeiende wijze over nieuwe ontwikkelingen in de zorg.  
 
Mei : Bij  de 4 mei herdenking georganiseerd door het 4 mei Comité waren veel belangstellenden.  
 
Juni: deelname door en voor het bestuur aan de Rabo fietstocht.  
 
Juli : De Zondagsmarkt in Wieringerwaard. Ondanks het slechte weer en veranderde datum een batig saldo 

dankzij noeste verkoop ten behoeve van het gebouw.  

November: Muzikale middag met Michiel Tegelberg en combo. “Liedjes over de Kop”, letterlijk en figuurlijk! 

Fijnzinnige, persoonlijke en vrolijke teksten, goed begeleid door enthousiaste instrumentalisten.  

Schoolbezoek aan het kerkje: Meer dan 100 kinderen (vier hoogste klassen) hebben op 30 november een 
bezoek gebracht. Dit geschiedde in het kader van het onderwijs in “wereldgodsdiensten”. Uitgelegd is wat de 
vaste onderdelen van een kerk zijn, als bijbel, preekstoel, klokluiden, avondmaal attributen, dominee, psalm, 
orgel etc. Kennis hierover is minimaal te noemen, dus uitleg was niet overbodig!  
 
Januari 2016: Watersnoodherdenking: Op de 15

e
, om 18.00 uur heeft ook de klok van het kerkje in 

Wieringerwaard geluid. Gelukkig is de Wieringerwaard gespaard gebleven tijdens de overstromingsramp in 

1916.  

Bevestiging ambtsdragers: Dagelijks bestuur was uitgenodigd bij deze feestelijke gebeurtenis voor Pniël, nu 

een zelfstandige gemeente binnen de Ned.Hervormde kerk, officieel vastgelegd door notaris Baalman. De bij 

deze institutie behorende dienst is bezocht door belangstellenden uit het hele land.  

Maart:  Optreden harpiste Colet Nierop een eersteklas musicus en verteller nam ons mee door de 

geschiedenis aan de hand van de klanken van Keltische harp en grote harp. Een uitgelezen combinatie voor het 

kerkje! 

April: Bewoners van de Polderrésidence komen naar het Witte Kerkje voor een optreden van het 

Alomtonenkoor. De vrolijke en hartelijke leden van het zangkoor krijgen velen uit de stoelen! Een 

hartverwarmend optreden.  

GEBOUW 

Toegenomen kosten: Voorzitter memoreert dat gedurende de jaren van zijn voorzitterschap alle uitgaven voor 
beveiliging en instandhouding sterk zijn toegenomen. Helaas. Ze maken nu een fors deel van ons budget uit. 
Voorheen was slechts sprake van enkele vaste lasten. Aan deze verzwaring van de lasten is jammer genoeg 
niets te doen.  
 
Poging tot inbraak: dieven hebben getracht in het kerkje in te breken. Er is aangifte gedaan. Er wordt gedacht 

aan verbetering van de beveiliging..  

 

Verbetering geluidsinstallatie: Dankzij veel zelfwerkzaamheid door Pniël bij de aanleg zijn de mogelijkheden 

van de geluidsinstallatie uitgebreid. Het bestuur van de Stichting heeft hieraan bescheiden bijgedragen. 

Lekkage: Tijdens de heftige Zuidwesterstorm in januari is een grote lekkage ontstaan. Oorzaak is inmiddels 

verholpen. 

 Schilderwerk: het trappenhuis is geschilderd.  



Het onderhoud van het gebouw wordt voor zover dit betrekking heeft op de monumentale status van het 

gebouw en voor zover dit past binnen het PIP (dit is een periodiek  instandhoudingsplan, dat uitsluitend 

betrekking heeft op het Witte Kerkje, over een periode van 6 jaar) voor 65% gesubsidieerd door het rijk. 

Tenminste dat is over de periode van 2010 t/m 2015 het geval.  

Een nieuw PIP over de periode van 2016 t/m 2021 is opgestled. Over die periode bedraagt de subsidie echter 

50%. Het komt er op neer dat wil je subsidie ontvangen  je hetzelfde bedrag aan onderhoud moet besteden. 

Daarnaast doen wij veel onderhoud in eigen beheer. Daar zijn soms ook wel kosten aan verbonden, maar deze 

komen niet voor subsidie in aanmerking. Dit betreft met name schilderwerk binnen en het reinigen van de 

witte buitengevels waarop regelmatig groene aanslag ontstaat. 

UITVAART/HUWELIJK 

Er heeft één zeer druk bezochte uitvaart plaatsgehad.  


