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In dit nummer: 

 

• Bijziend 

• Instandhoudingssubsidie 

• Faro-conventie 

 

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: 

- ons bestuur enkele mutaties kent 

waaronder een nieuwe 

penningmeester; daarover meer in 

de volgende nieuwsbrief 

- de kennisbank van de VKB u 

wegwijs maakt: https:// 

kerkrentmeester.nl/kennisbank/  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zonnewijzer Jakobskerk Winterswijk 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ons vinden op internet: 

www.sbkg.nl 

e-mail: info@sbkg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijziend 

 
De samenleving van vandaag de dag wordt gekenmerkt door bijziendheid. Het 

corona-virus heeft velen in de greep en werkt als een katalysator op de directe 

omgeving.  

Ook kerkbesturen hebben hiermee te maken wanneer we zien dat kerkdiensten 

met beperkte bezetting online worden vormgegeven en zalen slechts met mate 

gebruikt kunnen worden. Dit alles heeft een grote invloed op de samenhang die 

de gemeentevorming en de samenleving hoort te zijn. Mensen komen op zichzelf 

te staan of zelf tegenover elkaar wanneer het gaat om de geadviseerde of 

afgedwongen regels. Toch stemt het ons tevreden wanneer geloofsgenoten de 

eredienst online kunnen volgen, ja zelfs dat anderen daarvan ook getuige kunnen 

zijn. 

 

Men vraagt naar de stip op de horizon.  

Wat is er dan toepasselijker te verwijzen naar de gewelfschilderingen in de 

Grote Kerk van Harderwijk waar al sinds de 16e eeuw een perspectief wordt 

getoond. 

 

Zo zien wij in de gewelven van de Grote Kerk een afbeelding van het offer dat 

Abraham voorbereidde voor Izaäk waarbij hij zijn vinger uitsteekt naar het 

naastliggende gewelfveld waarin de kruisdraging van de Here Jezus is afgebeeld.  

Abraham profeteerde met Izaäk het grote heilsfeit in de Bijbel: De dood van de 

Losser Jezus, en daarmee van de hele mensheid, en de opstanding daarna. 

Werken aan dergelijke schilderingen is een grote zegen, ook al wordt je bij het 

herstel ook bepaald bij de vergankelijkheid van pigmenten en mortels. 

 

Zo draagt elke kerk bij aan het doorgeven van die boodschap waarbij wij als SBKG 

een kleine schakel mogen zijn. 

 

Bijna alle projecten uit de vorige nieuwsbrief van mei, zijn inmiddels gereedgekomen. 

o Het kerkinterieur in Nederhemert-Zuid heeft een metamorfose 

ondergaan;  

o De Lantaarntoren van de kerk in Zevenaar mag weer gezien worden; 

o De kerk in Mastenbroek kan de elementen opnieuw weerstaan;  

o De Grote of Lebuinuskerk in Deventer maakt zich op voor een vervolg, 

deze keer het schoonmaken van de bovenzijde van de gewelven;  

o De Oude Kerk in Borne kan weer gebruikt en bewonderd worden met 

haar herstelde en gereinigde interieur. 

o Ook de Jakobskerk in Winterswijk heeft weer nieuwe leiendaken. 

 

Instandhoudingssubsidie 

 

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

Alle dertien door ons ingebrachte aanvragen van dit voorjaar zijn gehonoreerd. 

Dat is een prachtig resultaat om de doelstelling van onze SBKG gestalte te geven. 

Bezit u een van rijkswege monumentale kerk en wenst u over het meeste onderhoud 

60% 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.
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Faro-conventie (uit: actueel nieuws van Cultureelerfgoed.nl) 

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een groot aantal aanvragen ontvangen voor de subsidieregeling  

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze.  

De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het 

Europese Verdrag van Faro, waarin erfgoedparticipatie centraal staat. 

Medio oktober maakt het Fonds voor Cultuurparticipatie nieuwe aanvraagperiodes en het vervolg van de regeling bekend. 

 

Verdrag van Faro en erfgoedparticipatie 

Met de subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt erfgoedparticipatie mogelijk gemaakt of een stap 

verder gebracht volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed onderzoekt voor het Ministerie van OCW of Nederland dit verdrag zal ondertekenen. Het verdrag benadrukt de 

maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de 

belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen 

en uitdragen. 

 

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze 

Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren actieve 

erfgoedparticipatie en ondersteunen projecten waarin de Faro-werkwijze centraal staat. De subsidieregeling Vind 

elkaar in Erfgoed is hiervoor een van de middelen. 

Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro en doen mee aan kennisdeling met de RCE en het 

Fonds voor Cultuurparticipatie. Via de regeling kan er een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aangevraagd 

worden. Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen zélf aan de slag gaan, meedenken en meebeslissen over het 

erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking. 

(tot zover het nieuwsbericht) 

 

Vrijwilligers 

Wie herkent niet dat de inzet van vrijwilligers problematische kanten heeft. In dat geval kunnen initiatieven om de 

deskundigheid van vrijwilligers te ontwikkelen en kennis te vergroten, of initiatieven die de communicatie verbeteren, 

uitkomst bieden. Ook daarvoor staat de regeling open.  

 

Ideeënbus 

De ene kerk heeft een goed functionerend team van gidsen, de andere heeft een helder en terugkerend programma aan 

concerten, elders worden orgelconcerten georganiseerd en worden voordrachten gehouden. Wat doet u? 

Heeft u of zoekt u voorbeelden van participatie en gedeelde functionaliteit in uw kerkgebouw en zalencentrum, dan kunt 

u dit kenbaar maken op ons emailadres info@sbkg.nl Wij hebben hierover al veel 

informatie beschikbaar maar willen dit graag uitbreiden en voor u ontsluiten. 

Het zijn vooral de plaatselijke initiatieven die tot de verbeelding spreken en tot 

een voorbeeld kunnen zijn en zo de kerk en/of het zalencentrum tot een 

ontmoetingsplaats maken.  

 

  Kapel Nederhemert-Zuid 

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 

mailto:info@sbkg.nl

