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In dit nummer: 

 

• Het wordt winter 

• Verduurzaming 

• Instandhoudingssubsidie 

• Nota “Speelruimte gezocht” 

• Hervormde Kerk Valburg 

 

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: 

- op cultureel erfgoed - 

brandveiligheid in kerken, staat 

veel informatie over dit thema 

- registratie van blauw-wit schildje 

stopt 

- voor rijksmonumentale pastorieën 

nu ook een SIM-plan kan worden 

opgesteld 

- de kerkenbeurs op 24-25 maart in 

Expo Houten wordt gehouden 

- de kennisbank van de VKB u 

wegwijs maakt: https:// 

kerkrentmeester.nl/kennisbank/  

 

Kruisscene, 

Hervormde Kerk Valburg. 

 

 

 

 

U kunt ons vinden op internet: 

www.sbkg.nl 

e-mail: info@sbkg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wordt winter. 

 

Temperaturen zakken gestaag en energieprijzen rijzen de pan uit. Welke 

mechanismen dit voeden laten wij maar in het midden, maar de effecten daarvan 

treft iedereen. Als het nu gaat om de energiekosten of de afgeleide 

prijsstijgingen van producten, de kou dringt zich op. 

Dit geeft voor kerkrentmeesters meer urgentie om het gebruik van energie en 

het gebruik van de ruimten te beheren.  

Juist hierbij is behoedzaamheid een vereiste. Waar wij kunnen, willen wij u 

graag bijstaan om realistische keuzes te maken die passen bij uw specifieke 

omstandigheden. Deze nieuwsbrief benoemd enkele van die aspecten. 

 

Verduurzaming 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht gevraagd voor het thema 

verduurzaming. Kerkeigenaren hebben in dat verband ook een enquête aangeboden 

gekregen waarop 66 reacties zijn ontvangen. Een mooi resultaat waarvan wij u graag 

in grote lijnen op de hoogte stellen.  

- 43 eigenaren hebben (deels) verduurzaming toegepast; 23 niet. 

- 35 eigenaren hebben het nog steeds op de agenda staan; 31 niet. 

- 17 eigenaren zijn bezig met voorbereiding en uitvoering; 49 niet. 

- 19 eigenaren wensen meer informatie; 47 niet. 

- 18 eigenaren hebben een onderhouds- of restauratiebehoefte; 48 niet. 

 

Wij bedanken iedereen die heeft gereageerd door het insturen van de antwoorden. 

Het geeft ons een goed beeld waar wij onze aandacht op kunnen richten en waar 

reeds kennis is opgedaan.  

Verduurzaming is een specifieke problematiek die in het licht van de energietransitie 

en de daaruit voortvloeiende hogere energieprijzen al maar urgenter wordt. Zelfs 

extreme (minimalistische) keuzes komen nu in beeld; niet de kerk verwarmen maar 

de bezoekers! 

In het licht van de coronacrisis krijgt ook ventilatie steeds meer aandacht. 

 

Instandhoudingssubsidie  

In september zijn de subsidies bekend geworden in het kader van de SIM-regeling.  

In deze lichting zijn alle negen door ons ingebrachte aanvragen gehonoreerd.  

Dat is een mooi resultaat om de doelstelling van onze SBKG gestalte te geven, te 

meer omdat het aantal projecten dat buiten honorering viel in de komende jaren 

extra druk op het beschikbare budget zal leggen.  

De SIM-plannen zijn een weergave van de onderhoudsbehoefte voor de komende 

zes jaren maar in een enkel geval is het een strategische keuze in verband met een 

restauratie die in voorbereiding wordt genomen. Immers, een aanvraag tot 

restauratie moet vaak worden voorzien van een verklaring omtrent de continuïteit 

van het reguliere onderhoud. 

Bezit u een van rijkswege beschermde monumentale kerk of pastorie en wenst u 

over het meeste onderhoud subsidie te ontvangen, dan kunt u door ons een plan 

laten opstellen volgens de thans actuele vereisten. De aanvraag moet voor eind 

maart volgend jaar zijn ingediend. 

 

 

https://kerkrentmeester.nl/kennisbank/
https://kerkrentmeester.nl/kennisbank/
http://www.sbkg.nl/
mailto:info@sbkg.nl


  

Nota PKN: “Speelruimte gezocht. Protestantse visie op kerkgebouwen” 

 

In opdracht van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een werkgroep een handreiking 

samengesteld die ook als discussiestuk dient om een nieuwe versie vorm te geven. De nota kent een aantal bondige 

zinsneden die wij hieronder memoreren. Wellicht dat ook u hiervan kennis wilt nemen. 

 

• Naar welke werkelijkheid verwijzen kerkgebouwen eigenlijk? In ieder geval kun je stellen dat ze de verkondiging 

van Gods Koninkrijk mogelijk maken. Als zodanig belichamen ze een bepaalde visie op het leven. 

• Onze kerkgebouwen zullen altijd iets profetisch hebben. Ze mogen op geheel eigen wijze een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van het goede leven voor Gods aangezicht.   

• Door er als kerkenraad bewust voor te kiezen om van de kerk een ontmoetingsplek te maken voor dorp of buurt, 

verlaag je de drempel voor activiteiten.     

• Een kerkenraad heeft ook meer praktische overwegingen die hij zal willen meewegen wanneer hij een visie 

formuleert: in welke mate is het kerkgebouw geschikt om de doelstellingen van de gemeente te bereiken? 

• Het kerkgebouw is een erfenis van vorige generaties geloofsgenoten, een erfenis waar zuinig mee omgesprongen 

moet worden. 

• Veel kerkgebouwen zijn als vanzelfsprekend het hart van dorpen, steden en wijken; ankerpunten in een 

stedenbouwkundig ontwerp. 

• Sommige gebouwen hebben kwaliteiten die bescherming verdienen. Dat betekent dat je als kerkelijke gemeente 

zomaar schatbewaarder bent van nationaal of lokaal religieus erfgoed. 

• Het kerkgebouw heeft een warm plekje in het hart van velen. Als er dan verandering op komst is, komt de buurt 

of het dorp in actie. 

• Het onderhoud van kerkgebouwen kan als een molensteen om de nek van de kerkrentmeesters hangen. Wanneer 

sluiting in beeld komt, wordt de locatie een plek met verdiencapaciteit. 

• Het is best ingewikkeld om een visie te ontwikkelen voor een kerkgebouw. Doel van deze nota is niet om daarvoor 

een compleet toepasbaar model te ontwikkelen, maar om het denkkader te schetsen. 

• Als de kerk ‘reformata, semper reformanda’ is -altijd iets onafs houdt- en Gods volk onderweg is, dan kan het 

niet zo zijn dat gebouwen onaantastbaar worden. 

 

 

Muurschilderingen Hervormde Kerk Valburg 

 

De schilderingen in de in aanleg 11e-eeuwse kerk van Valburg zijn gezien de 

hoeveelheid en oudheid uniek te noemen. Vooral de muurschilderingen in het schip 

zijn opvallend vanwege de vroege periode waarin deze zijn geschilderd, maar ook 

door hun compleetheid qua totaalontwerp. Het geeft een mooi doorkijkje naar de 

sfeer van de ruimte in de middeleeuwen. We hoeven niet veel moeite te doen om te 

zien hoe het ooit was. 

 

De komende maanden 

wordt in de kerk 

gewerkt aan 

conservering van deze 

schilderingen. De Open 

Monumentendag bracht 

veel mensen naar de 

kerk wat maar weer 

aangeeft dat historisch 

besef zeer 

gewaardeerd wordt. 

 
Koor,  

Hervormde Kerk Valburg. 

Wilt u meer informatie, belt u ons, 

wij staan u graag te woord! 

 

Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen in  

Midden- en Oost-Nederland:  

Bouwbureau (SBKG) 

Vossenhoek 16 

8172 AB  VAASSEN 

tel. 0578 570157        

fax.0578 570177 

mobiel 06 5068 8957 (H.Bron) 

mobiel 06 2112 4310 (G.Tutert) 

e-mail info@sbkg.nl 

internet www.sbkg.nl  

 
secretariaat:          
Kievit 44 

7462 ZJ  RIJSSEN 

tel.nr.: 0548 521432 -  06 5124 1123 

e-mail : secr.sbkg@outlook.com 


