
 

Jaarverslag 2020 van de 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 

 
Anders dan anders 
Sinds de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 
bestaat (2014) brengt het bestuur een jaarverslag 
uit waarin de activiteiten en een beknopt overzicht 
van de financiën zijn opgenomen. In 2020 is dit 
allemaal vanwege de coronapandemie wat anders 
verlopen.  We hebben slechts één benefietconcert, 
namelijk op 7 februari, kunnen organiseren.  
Maar omdat wij het belangrijk vinden dat het werk 
van onze stichting, gezien vanuit haar doelstelling, 
onder de aandacht wordt gebracht, wordt in dit 
verslag een overzicht gegeven van de activiteiten 
die de stichting de afgelopen 7 jaar heeft mogen 
organiseren. Dus een overzicht dat anders is dan 

anders, hetgeen 
het jaar 2020 bij 
iedereen van ons 
zal typeren.  
 
Doelstelling 
De Stichting 
Vrienden 
Dorpskerk 
Westmaas 
(SVDW) stelt zich 
als doel de 
Dorpskerk van 
Westmaas, 
waaraan veel 
mensen door 
haar beeld-

bepalend karakter gehecht zijn, voor toekomstige 
generaties te behouden. De kerk is weliswaar 
eigendom van en in beheer bij de Protestantse 
gemeente Nieuwland, maar omdat de kerkelijke 
gemeente, gelet op haar omvang, niet alleen in 
staat is dit monumentale kerkgebouw voor de 
dorpsgemeenschap in stand te houden, is het 
noodzakelijk dat de lasten breder worden gedragen. 
Wanneer alle inwoners zich hiervoor inspannen, 

kan de historische Dorpskerk voor het nageslacht 
behouden blijven.  
 
Dorpskerk is multifunctioneel                                 
voor Westmaasse gemeenschap 
Hoewel het kerkgebouw eigendom is van de 
Protestantse gemeente Nieuwland die het gebouw 
voor haar kerkdiensten gebruikt, is in 2015, mede 
op initiatief van ons bestuur, door de kerkenraad 
het besluit genomen om het multifunctioneel 
gebruik van het kerkgebouw behoorlijk uit te 
breiden. In ons dorp was daar grote behoefte aan 
omdat door de afbraak van het toenmalige 
verenigingsgebouw “Concordia”, dat in een grote 
gebruiksbehoefte voorzag, er door de toenmalige 
gemeente Binnenmaas geen alternatieve locatie is 
gebouwd. Daarom werd er door de Protestantse 
gemeente, die in september 2012 het nieuw 
gebouwde kerkelijk centrum “De Munnik” in 
gebruik nam, gestimuleerd om zoveel mogelijk 
verenigingen en instellingen in Westmaas te 
bewegen om voor hun activiteiten gebruik te 
maken van het kerkelijk centrum en/of de 
Dorpskerk. 
 
Om het multifunctioneel gebruik van de gebouwen 
te bevorderen, werd in 2015 de eerste 
benefietavonden georganiseerd. Dat was op 17 
april met Myriam West, één van de finalisten bij het 
tv-programma “De Beste Singer/Song Writer van 
Nederland”. Omdat dit initiatief goed aansloeg 

werd op 2 oktober 2015 een 
tweede benefietavond 
gehouden met medewerking 
van “De Duifies”.  Beide 
avonden werden totaal door 
bijna 150 personen bezocht.   
 
Lezing Rosita Steenbeek 12 mei 
2017. 



 
Lezing Jan Brokken op 20 
april 2018. 
 
 
Ook voor lezingen, die veel 
aandacht trokken, leent de 
dorpskerk zich uitstekend. 
Dat werd duidelijk toen 
Rosita Steenbeek op 12 

mei 2017 haar boek “Rose – een familie in 
oorlogstijd” besprak, die door 111 aanwezigen werd 
bezocht. Een jaar later, op 20 april 2018, hield Jan 
Brokken een boeiende inleiding over zijn boek “De 
Vergelding” die door 115 personen werd 
bijgewoond. 
Gebleken is dus dat de dorpskerk en de 
bijgebouwen zeer geschikt zijn voor concerten, 
lezingen, uitvoeringen en voor vrijwel alle 
dorpsactiviteiten. Maar de kerk, die een 
monumentaal gebouw is, had een aantal 
beperkingen. Met name het punt van de elektra 
moest verbeterd worden, terwijl ook het zitcomfort 
- de stoelen waren ruim 50 jaar oud- verbetering 
verdiende. 
 
Verbetering multifunctionaliteit 
Hiervoor werd in 2017 door de Protestantse 
gemeente een plan opgesteld dat erin voorzag dat 
de elektra en alles wat daarmee in verband staat 
wordt vernieuwd. Tevens voorzag het plan in een 
schilder- en sausbeurt van het interieur, restauratie 
van de koperen kroonluchters en ander koperwerk 
en tenslotte: de vervanging van de stoelen. Met de 
uitvoering van dit plan, waarmee een bedrag van 
circa € 120.000 gemoeid was, is begin 2020 
begonnen.  
Eind oktober waren alle werkzaamheden 
uitgevoerd inclusief de levering van de nieuwe 
stoelen, die comfortabel zitten. Onze stichting heeft 
in het kader van deze renovatiewerkzaamheden 
een bedrag van € 25.000 toegezegd hieraan te 
zullen bijdragen. Maar omdat in 2020 enkele 
benefietavonden niet konden doorgaan, moesten 
we dit jaar de toegezegde bijdrage beperken tot       
€ 20.000. In 2021 hopen we het restant van € 5.000 
alsnog over te maken. 
Met de gerenoveerde dorpskerk kan het gebouw 
een nog betere bijdrage leveren om de vitaliteit van 
ons dorp te verbeteren.  
 
Financiën 
Om de benodigde geldmiddelen voor onze stichting  
bijeen te krijgen, worden er diverse acties gehou-
den. In de periode augustus 2014, toen de stichting 
werd opgericht, tot en met 2020 is er een bedrag 
van € 42.600 aan inkomsten ontvangen.  

 
Inkomsten 
De samenstelling daarvan is als volgt: 
-  Donaties van de Vrienden € 25.200 
-  Bruto-opbrengst van benefietavonden € 15.650 
-  Eénmalige giften e.d.  € 1.750 
Anders gezegd: van het bedrag van € 42.600 is 59% 
afkomstig uit bijdragen van de vrienden, 37% uit 
benefietavonden en 4% uit eenmalige giften. 

Uitgaven 
De uitgaven, en dat is in feite de realisering van de 
doelstelling van onze vriendenstichting, bedroegen 
in de periode 2014 – 2020 totaal € 36.200. De 
samenstelling van de uitgaven is als volgt: 
- Bijdragen aan protestantse gemeente Nieuwland 
voor instandhouding kerkgebouw € 28.500 
- Kosten benefietavonden w.o. honorarium 
artiesten, bloemen e.d. € 6.000 
- Kosten onderhoud website en bankkosten e.d.       
€ 1.700. 
 
Anders gezegd: van het bedrag van € 36.200 is 79% 
aan realisering van onze doelstelling besteed, 17% 
aan vergoeding aan artiesten om de benefiet-
avonden te kunnen houden en 4% is uitgegeven 
voor onderhoud website en bankkosten. In de 
hierbij afgedrukte grafieken worden de cijfers in 
beeld gebracht. 

 
Bestedingen 
Sinds het bestaan van onze stichting hebben we 
twee momenten gehad dat wij een bijdrage voor de 
instandhouding van de dorpskerk konden geven. 
Dat was in 2016 in het kader van de renovatie van  



De uitgavenpiek in 2016 en 2020 toen resp. € 8.000 en  
€ 20.000 voor de instandhouding van de Dorpskerk werd 
overgemaakt. De inkomsten in 2020 zijn als gevolg van 
het niet doorgaan van benefietavonden behoorlijk 
gedaald. 

 
de 13 glas-in-lood-ramen, waaronder 3 
gebrandschilderde ramen. Er werd toen een 
bijdrage van € 8.500 aan de Protestantse gemeente 
verleend. In het afgelopen jaar is een bijdrage 
verstrekt in verband met renovatiewerkzaamheden 
aan de kerk. De bedoeling was een bedrag van € 
25.000 te verlenen, maar omdat enkele 
benefietavonden werden afgelast, werd op 15 
september een cheque van € 20.000 aan de 
voorzitter van de kerkenraad overhandigd. Het 
bestuur hoopt in 2021 het restant van € 5.000 aan 
te vullen.  

 
Band Handsome Harry & the Hummingbirds op 7 februari 
2020 in Dorpskerk Westmaas. 

 
Activiteiten 2021  
Zoals we aan het begin van dit verslag opmerkten, is 
in het afgelopen jaar slechts één benefietavond 
georganiseerd en wel op 7 februari met een optre- 
den van de Band Handsome Harry & the Humming-
birds. Alle overige geplande benefietavonden zijn 
afgelast. Het bestuur heeft nog nagedacht over 
alternatieve vormen om gelden bijeen te brengen, 
maar de gedane suggesties bleken niet direct 
uitvoerbaar te zijn. Indien de situatie rondom de 
coronapandemie dit toelaat, is het de bedoeling om  
 

 
Bob Berends reikte namens de Vrienden van de Dorpskerk 
op 15 september 2020 aan Dick Gaasbeek, voorzitter van 
de kerkenraad, de cheque van € 20.000 uit. 
 

in 2021 de volgende benefietbijeenkomsten te 
houden: 
-  26 maart 2021. Een concert met Mirjam van der  
Hoek met een repertoire dat in de Passietijd past. 
-  7 mei 2021. Een concert met Marije van Rijn. 
- 17 september 2021. Concert met Camilla Blue. 
- 17 december 2021.  Kerstconcert met 
Hoekschewaards Operakoor “Euphonia”. 
 
Vrienden maken Vrienden 
Naast opbrengst uit activiteiten vormen de 
bijdragen van de (bedrijfs)vrienden een belangrijke  
basis van onze inkomsten. Om dat draagvlak te 
vergroten heeft het bestuur zich een paar jaar 
geleden als doel gesteld te streven naar zo’n 400 
vrienden. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk  
inwoners uit Westmaas moeten benaderen met de 
vraag of zij “Vriend” willen worden. Eind 2020  
waren dat er 217 (exclusief enkele Bedrijfsvrien-
den), dus zijn we op de goede weg. Het zou mooi 
zijn wanneer u, als vriend van de Stichting Vrienden 
Dorpskerk Westmaas, probeert uw buren, familie 
en vrienden te benaderen of zij zich bij ons als  
vriend willen aansluiten. Wij hopen dat u ons op die 
manier in de komende jaren helpt om dat doel te 
bereiken. 
In 2014, toen de stichting werd opgericht, meldden 
zich 113 personen aan. Dat aantal is gestegen tot 
217.  
 
Bestuur 
Toen de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas in 
augustus 2014 werd opgericht, bestond het bestuur 
uit 5 personen, namelijk Herman van Dijk 
(voorzitter), Rook Belder (secretaris), Esther 
Beeftink (penningmeester), Anja van der Pol (lid) en 
Bernard van Driel (lid). In 2017 namen we afscheid 
van Esther Beeftink die naar het oosten van Brabant 
verhuisde, en van Herman van Dijk, die om 
persoonlijke redenen stopte. Hun plaatsen werden  

 



 
De levering van nieuwe stoelen, nu geplaatst in 
coronaopstelling, vormde het sluitstuk van de renovatie-
werkzaamheden aan de Dorpskerk van Westmaas. 

 
ingevuld door Elma Velenturf en Bob Berends, 
terwijl in dat jaar Carola Jonas tot het bestuur 
toetrad om zich in het bijzonder met de organisatie 
van benefietconcerten bezig te houden. In 2019 
namen we afscheid van Bernard van Driel die naar 

Barendrecht verhuisde. Zijn plaats werd ingenomen 
door Tine van de Werken. 
 
Dit zijn in vogelvlucht de activiteiten waarmee het 
bestuur van de SVDW zich vanaf de zomer van 2014 
tot en met 2020 heeft bezig gehouden.  Wij hopen 
met deze activiteiten een bijdrage te hebben 
geleverd voor de instandhouding van onze fraaie 
monumentale Westmaasse Dorpskerk.  
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk 
Westmaas. 
Bob Berends, voorzitter 
Rook Belder, secretaris 
Elma Velenturf, penningmeester 
Carola Jonas, lid 
Anja van der Pol, lid 
Tine van de Werken, lid 
 
Westmaas, 31 december 2020 
 
Vastgesteld door het bestuur op 12 januari 2021. 
 

 

 

   Bedrijfsvrienden van onze stichting zijn: 
 

 
 


