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Doelstelling van Vrienden Dorpskerk Westmaas 
Toen op 13 augustus 2014 de Stichting Vrienden 
Dorpskerk Westmaas werd opgericht, stond de 
initiatiefnemers één duidelijk beeld voor ogen:  
jaarlijks extra gelden bijeen te krijgen om dit voor 
Westmaas beeldbepalende gebouw voor 
toekomstige generaties in stand te houden. Het 
kerkgebouw is en blijft weliswaar eigendom van de 
Protestantse Gemeente Nieuwland (Westmaas 
e.o.), maar om de jaarlijkse exploitatielasten van dit 
monumentale gebouw te kunnen opbrengen, is een 
breder draagvlak nodig.  

Daarom werkt de stichting er hard aan dat zoveel 
mogelijk inwoners van Westmaas vriend worden 
om dit fraaie monumentale gebouw in stand te 
houden. Ook in het afgelopen jaar is daaraan flink 
gewerkt. Ondanks het feit dat we 8 vrienden als 
gevolg van verhuizing en overlijden verloren, zijn er 
met name aan het eind van 2018, die ingaande 
2019 gaan betalen, nieuwe vrienden bijgekomen 
Het totaal aantal vrienden eind 2018 bedraagt 220 
waaronder 8 z.g. bedrijfsvrienden.  

Concert van Sofia Vasheruk en Hanneke Rouw  

 
De kerk is van het dorp Westmaas 
Sinds de afbraak van het verenigingsgebouw 
Concordia enkele jaren geleden, is er groeiende 
belangstelling om voor activiteiten (concerten, 
lezingen, tentoonstellingen e.d.) gebruik  te maken 
van de mogelijkheden die de dorpskerk te bieden 
heeft. Samen met het aangrenzende kerkelijk 
centrum “De Munnik” vormt de kerkelijke 
accommodatie een goed alternatief om in 
Westmaas diverse niet-kerkelijke bijeenkomsten te 
houden. Zeker na het afbreken de afgelopen zomer 
van “De Vijf Schelpen” te Mijnsheerenland, dat 
destijds gebouwd is voor de dorpen Mijnsheeren- 



De boeiende lezing van Jan Brokken 

 
land en Westmaas, is de behoefte voor niet-
kerkelijk gebruik van deze accommodatie 
toegenomen. De kerk en het kerkelijk centrum zijn 
in onze dorpsgemeenschap de gebouwenaccom-
modatie geschikt voor vrijwel alle dorpsactiviteiten. 
De kerk, die in feite van ons allemaal is, levert dus 
een goede bijdrage aan ons vitale dorp Westmaas.   
 
Activiteiten 2018 
Om de nodige financiële middelen in 2018 bijeen te 
krijgen, werden er in het afgelopen jaar vier 
benefietavonden georganiseerd. De eerste was op 
vrijdagavond 9 februari toen Hanneke Rouw (cello) 
en Sofia Vasheruk (piano) een prachtig concert 
verzorgden dat door ruim 70 belangstellenden werd 
bijgewoond. Op 10 april gaf Jan Brokken een 
boeiend verhaal over zijn boek “De Vergelding” 
waarna zo’n 115 aanwezigen aandachtig naar 
luisterden.  

Concert met The Lasses. 

 
Het derde concert, dat door circa 74 aanwezigen 
werd bijgewoond, was op 14 september toen The 
Lasses en zeer hoog kwalitatief concert verzorgden 
met onder andere folkmuziek. Zij gaven hun 
liederen een eigen interpretatie mee.  
 
Het laatste concert dat door de Stichting Vrienden 
Dorpskerk Westmaas werd georganiseerd betrof  
een kerstconcert op zaterdagavond 15 december. 
 

Kerstconcert met het Young Chamber Choir 
 
Dit concert, dat door bijna 100 aanwezigen werd 
beluisterd, werd verzorgd door het Young Chamber 
Choir, een jong enthousiast koor dat onder leiding 
staat van Mirjam van Hoek. Dit concert, dat 
inhoudelijk klassiek en religieus van opzet was, 
sloot de activiteiten af die onze stichting in 2018 
heeft gehouden om op een zo breed mogelijk 
draagvlak te kunnen rekenen. Het bestuur hoopt 
daarin geslaagd te zijn. 
 
Financieel overzicht 2018 
Voor het financieel overzicht over 2018, wordt 
verwezen naar het slot van dit overzicht. 
 
Plannen 2019 
In 2019 is het de bedoeling om op de volgende data 
een benefietavond te houden, namelijk op de 
vrijdagavonden: 8 februari: een concert door Joost 
Pieters en Stefan Fokker; 5 april: een lezing door 
Hugo Borst; 20 september: een concert  door Red 
Curls & blue notes en 13 december: een 
kerstconcert dat nog verder ingevuld wordt. 

 
De opbrengst van deze benefietavonden zal geheel 
worden gebruikt voor de financiering van de kosten 
die de komende jaren gemaakt worden. Er zullen 
diverse werkzaamheden in het interieur van de kerk 
worden uitgevoerd zodat de kerk nog beter geschikt 
wordt voor meervoudig gebruik. Naast 
schilderwerkzaamheden zullen ook de koperen 
kroonluchters een grondige onderhoudsbeurt 



moeten ondergaan. Voorts zal o.a. de elektra 
(schakelmateriaal vernieuwen en nieuwe bedrading 
aanbrengen) aangepast moeten worden.  
Tenslotte hopen wij in 2019 er aan te werken dat 
ons aantal vrienden verder stijgt. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk 
Westmaas: 
Bob Berends, voorzitter, Rook Belder, secretaris, 
Elma Velenturf, penningmeester, Bernard van Driel, 
lid, Carola Jonas, lid en Anja van der Pol, lid 

          

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na verwerking van het resultaat) 

 
           2018                 2017 
          €     €     €  €  

 Activa 

 Vorderingen 
 Nog te ontvangen donaties        210,00        360,00    
 Liquide middelen                 16.865,26      9.796,48 
        17.075,26               10.156,48 
        ========                ========                
Passiva 
 
Kapitaal      
Bestemmingsreserve      2.075,26      1.156,48 
Reserve t.b.v. schilderwerk kerkgebouw 15.000,00                                       9.000,00 
        17.075,26      10.156,48 
                                                                                                            ========                                       ========    

 
WINST- EN VERLIESREKENING 2018 

 
                          2018                 2017 
              €     €  €  €  

Inkomsten 
Donaties van de Vrienden      3.267,00             3.342,00  
Donaties Bedrijfsvrienden                                                                  800,00                                             900,00 
Overige opbrengsten                   1.056,96              307,94 
Activiteiten        3.310,00    4.540,00  
         8.433,96    9.089,94  
Uitgaven 
Bankkosten                                                                204,48         219,75 
Kosten website                                                            84,70                        84,70 
Activiteiten                                                             1.226,00     1.372,00 
Algemene kosten                                                          0,00           24,44 
                      1.515,18   1.700,89 
Resultaat boekjaar                   6.918,78   7.389,05 
                     =======   ======= 

 
 
 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas van 16 januari 2019 

 
 
 
 
 


