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 Vanuit het bestuur 

 Vacature 

 

 

 

Doelstelling 

De SBKG Midden- en Oost 

Nederland stelt zich ten doel 

binnen de provincies Gelderland, 

Overijssel en Flevoland kerkrent-

meesters behulpzaam te zijn in 

zaken van restauratie, herstel en 

onderhoud van gebouwen en hun 

interieur (waaronder orgels) in de 

meest ruime zin van het woord. Ook 

andere gezindten/eigenaren kunnen 

gebruik maken van onze diensten. 

 

Wist u dat: 

- monumentale pastorieën nu ook 

SIM-subsidie kunnen aanvragen 

- monumentale kerken een 

duurzaamheidsonderzoek naast 

de SIM kunnen aanvragen 

- het onderhoud aan kerken tijdens 

de corona-periode toch doorgang 

kon vinden 

 

Model uit Kerkje aan Zee, op Urk 

‘met de wind in de rug’ 

 

 

U kunt ons vinden op internet: 

www.sbkg.nl 

e-mail: info@sbkg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het bestuur 

 

In deze Nieuwsbrief wil ik u informeren over een aantal zaken die in het bestuur 

van de Stichting spelen. 

 

Om te beginnen bij de samenstelling van het bestuur. 

 

In de vergadering van eind januari hebben we afscheid genomen van onze 

voorzitter: Bartele Vr

SBKG en vanaf 2018 aan de SBKG

Poldervaart en kreeg uit handen van Peter van den Bogerd de nieuwste 

bijbelvertaling aangeboden. We zijn heel dankbaar voor hetgeen 

betekend voor de stichting.

 

Begin dit jaar heeft Bartele mij gevraagd hem op te volgen als voorzitter. En dat 

doe ik met heel veel plezier en enthousiasme. Waarom? 

Omdat ik als belijdend lid van de PKN een bijdrage wil leveren aan het 

instandhouden van kerkelijke gebouwen. Maar ook omdat ik belangstelling heb voor 

religieus erfgoed, voor architectuur, voor orgels, voor begraafplaatsen, voor 

monumentenzorg enz.

Ik wil ook graag samenwerken met gelijkgestemden en zo ervaar ik dat ook in dit 

bestuur: een enorme motivatie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Hij kon er de eerste vergadering niet bij zijn, maar ik verwelkom ook Cees van 

Ramshorst als nieuw bestuurslid. Kortom: ik zie uit naar de samenwerking.

Over samenwerking gesproken: w

SBKG Utrecht. Doel is te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Daarnaast 

zullen we een ontmoeting met de monumentenwacht Gelderland beleggen.

 

Samenwerken ook met de twee bouwkundigen Herman Bron en Ger

zeer deskundigen die de lokale kerkrentmeesters met raad en daad ter zijde 

kunnen staan.

Overigens heeft Herman te kennen gegeven op termijn te willen stoppen. En dus 

zijn we op zoek naar een vervanger. Ik verwijs in dit verband naar onderst

advertentie die ook op onze site staat: 

u iemand met belangstelling hiervoor? Van harte aanbevolen!

 

Met een hartelijke groet vanuit Ermelo.

 

mr. Aat B.L. de Jonge

Jacob Catslaan 35

3852 BT Ermelo

0651214308

a.b.l.dejonge@hotmail.com

 

 

 

Vanuit het bestuur  

In deze Nieuwsbrief wil ik u informeren over een aantal zaken die in het bestuur 

van de Stichting spelen.  

Om te beginnen bij de samenstelling van het bestuur.  

In de vergadering van eind januari hebben we afscheid genomen van onze 

voorzitter: Bartele Vries. Hij heeft gedurende 25 jaar leiding gegeven aan de 

SBKG en vanaf 2018 aan de SBKG-MON.  Hij werd toegesproken door Jan 

Poldervaart en kreeg uit handen van Peter van den Bogerd de nieuwste 

bijbelvertaling aangeboden. We zijn heel dankbaar voor hetgeen 

betekend voor de stichting.  

Begin dit jaar heeft Bartele mij gevraagd hem op te volgen als voorzitter. En dat 

doe ik met heel veel plezier en enthousiasme. Waarom? 

Omdat ik als belijdend lid van de PKN een bijdrage wil leveren aan het 

andhouden van kerkelijke gebouwen. Maar ook omdat ik belangstelling heb voor 

religieus erfgoed, voor architectuur, voor orgels, voor begraafplaatsen, voor 

monumentenzorg enz.  

Ik wil ook graag samenwerken met gelijkgestemden en zo ervaar ik dat ook in dit 

bestuur: een enorme motivatie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Hij kon er de eerste vergadering niet bij zijn, maar ik verwelkom ook Cees van 

Ramshorst als nieuw bestuurslid. Kortom: ik zie uit naar de samenwerking.

Over samenwerking gesproken: we ( her-) starten binnenkort het gesprek met de 

SBKG Utrecht. Doel is te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Daarnaast 

zullen we een ontmoeting met de monumentenwacht Gelderland beleggen.

Samenwerken ook met de twee bouwkundigen Herman Bron en Ger

zeer deskundigen die de lokale kerkrentmeesters met raad en daad ter zijde 

kunnen staan. 

Overigens heeft Herman te kennen gegeven op termijn te willen stoppen. En dus 

zijn we op zoek naar een vervanger. Ik verwijs in dit verband naar onderst

advertentie die ook op onze site staat:  https://www.sbkg.nl/mon/

u iemand met belangstelling hiervoor? Van harte aanbevolen!

Met een hartelijke groet vanuit Ermelo.  

mr. Aat B.L. de Jonge 

Jacob Catslaan 35 

3852 BT Ermelo 

0651214308 

a.b.l.dejonge@hotmail.com  
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Hij werd toegesproken door Jan 

Poldervaart en kreeg uit handen van Peter van den Bogerd de nieuwste 

bijbelvertaling aangeboden. We zijn heel dankbaar voor hetgeen Bartele heeft 

Begin dit jaar heeft Bartele mij gevraagd hem op te volgen als voorzitter. En dat 

doe ik met heel veel plezier en enthousiasme. Waarom?  

Omdat ik als belijdend lid van de PKN een bijdrage wil leveren aan het 

andhouden van kerkelijke gebouwen. Maar ook omdat ik belangstelling heb voor 

religieus erfgoed, voor architectuur, voor orgels, voor begraafplaatsen, voor 

Ik wil ook graag samenwerken met gelijkgestemden en zo ervaar ik dat ook in dit 

bestuur: een enorme motivatie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Hij kon er de eerste vergadering niet bij zijn, maar ik verwelkom ook Cees van 

Ramshorst als nieuw bestuurslid. Kortom: ik zie uit naar de samenwerking. 

) starten binnenkort het gesprek met de 

SBKG Utrecht. Doel is te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Daarnaast 

zullen we een ontmoeting met de monumentenwacht Gelderland beleggen.  

Samenwerken ook met de twee bouwkundigen Herman Bron en Gert Tutert. Twee 

zeer deskundigen die de lokale kerkrentmeesters met raad en daad ter zijde 

Overigens heeft Herman te kennen gegeven op termijn te willen stoppen. En dus 

zijn we op zoek naar een vervanger. Ik verwijs in dit verband naar onderstaande 

https://www.sbkg.nl/mon/  Misschien kent 

u iemand met belangstelling hiervoor? Van harte aanbevolen!  
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