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Nieuwsbrief Maart 2022 

Een nieuw jaar - een nieuwe kans 

“Een nieuwe dag - een nieuwe kans” 
zeggen we wel eens. Voor deze nieuwsbrief nemen we 
een soortgelijk motto, maar dan luidt het: “Een nieuw 
jaar - een nieuwe kans.” Het jaar is natuurlijk niet 
helemaal nieuw meer, maar na corona voelt het toch wel 
zo aan. We hopen dat we de coronaperikelen nu 
goeddeels achter ons kunnen laten, en dat we met 
frisse moed de zaken weer op kunnen pakken. In deze 
nieuwsbrief vindt u vooral kerkenraadszaken en 
onderwerpen die vanuit de kerkenraad aangestuurd 
worden. Misschien een beetje zware kost voor een 
nieuwsbrief, maar we hopen dat u het toch met 
interesse zult lezen. 

Kerkenraadswerk 

 

Twee jaar geleden werd het gemeenteleven in de 
wielen gereden door corona, en sinds die tijd heeft die 
epidemie het doen en laten in de gemeente vergaand 
beïnvloed. Dat geldt ook voor het kerkenraadswerk. In 
feite vielen we terug in de overlevingsstand, en konden 
we niet veel meer doen dan af- en opschalen van de 
kerkdiensten en het gemeentewerk. Behalve dat het 
gemeenteleven daar onder leed was het een probleem 
dat we elkaar uit het oog verloren. Ook allerlei zaken 
die op de kerkenraadsagenda stonden konden niet 
worden afgewerkt. Hier en daar heeft dat best wel 
irritatie gegeven. In de laatste maanden zijn we als 
kerkenraad hard aan het werk geweest om die schade 
te repareren, en op dit moment kijken we vooruit om 
alles wat is blijven liggen op te pakken. Veel van de 
onderwerpen die we de komende tijd moeten 
bespreken zijn aangedragen d.m.v. het onderzoek dat 
de kerkenraad in 2019/2020 heeft laten doen, op de 
gemeenteavond van februari 2020 en door jongeren 
(o.m. via Alpha Youth). Veel heeft betrekking op de 
Psalmberijming, de liederen in de eredienst en de 
Bijbelvertaling. Er ligt ook een serieus verzoek vanuit 

de gemeente om vrouwen in het ambt toe te laten. Over 
al die zaken is ook een rapport geschreven maar, zoals 
gezegd, er was door corona gewoon geen gelegenheid 
om daar iets mee te doen. Dat rapport met de titel 
Vorming en Toerusting ’20 staat overigens op onze 
community site en iedereen kan het daar lezen. Maar 
het staat helemaal onderin de tijdlijn. We zullen een 
nieuwe link plaatsen zodat het weer bovenaan de lijst 
komt.  

Ambtsdragersverkiezingen / Zesjaarlijkse stemming 

Op 30 maart hopen we een verkiezingsbijeenkomst te 
houden vanwege de twee nog openstaande vacatures 
voor ouderling. Via de e-mail zijn er heel veel namen 
ingediend en daar zijn we blij mee. We hopen dat de 
opkomst voor de verkiezingen eveneens groot zal zijn. 
Iets wat ook moet gebeuren is de zogenaamde 
zesjaarlijkse stemming. Die heeft er mee te maken, 
dat de PKN twee verkiezingssystemen kent. Het 
standaard systeem is dat tien of meer gemeenteleden 
samen een naam moeten voordragen. Het voorgedragen 
gemeentelid wordt dan automatisch kandidaat gesteld. 
Wij hanteren echter een systeem waarbij elk 
gemeentelid individueel iemand voor mag dragen, maar 
dat de kerkenraad uiteindelijk bepaalt wie er 
kandidaat gesteld worden. Dat geeft de kerkenraad 
een behoorlijke macht, en daarom moet de kerkenraad 
de gemeente daarvoor om de zes jaar een mandaat 
vragen. De vorige zesjaarlijkse stemming was in januari 
2017. Het zou dus nog wel even kunnen wachten, maar 
om praktische redenen willen we het toch nu doen: we 
zijn op 30 maart toch bij elkaar voor de verkiezing van 
ouderlingen, en het is de vraag of corona in de loop van 
het jaar toch weer niet de kop op gaat steken en 
bijeenkomsten weer problematisch worden. Alle 
belijdende leden worden daarom uitgenodigd voor de 
verkiezingsbij-eenkomst van 30 maart, 19:45 uur. 

Gemeenteavond 

In de loop van mei hopen we een gemeenteavond te 
houden, waarop we met elkaar van gedachten willen 
wisselen over de verschillende zaken die spelen in het 
gemeenteleven. Een aantal van de onderwerpen die in 
deze nieuwsbrief genoemd zijn komen daar aan de 
orde. Daar zitten ook controversiële onderwerpen bij, 
waarover de standpunten in de gemeente ver uit elkaar 
liggen. Maar het is een keer nodig om daarover in 
gesprek te gaan. We hopen dat dit op een integere 
manier kan, respect tonend voor elkaars gevoelens. De 
exacte datum hoort u nog van ons, maar houd alvast 
wat ruimte in uw agenda! 

Beeld- en geluidsinstallatie 
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Veel dingen konden niet, maar de nieuwe beeld- en 
geluidsinstallatie is wél in coronatijd gerealiseerd. Als 
kerkenraad zijn we blij met alle nieuwe mogelijkheden. 
Maar het is een complexe installatie en we hebben af 
en toe nog last van de kinderziekten. Daarvoor onze 
excuses. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het 
goed komt. En terugkijkend naar de coronatijd zijn we 
blij dat die installatie beschikbaar was voor de 
uitzending van de kerkdiensten. We denken niet dat 
iemand die uitzendingen nog wil missen. 

Onderhoud kerkgebouw en pastorie 

De pastorie aan het Marktplein is oud, en de kerk is 
heel oud. Dat betekent dat beide gebouwen flink wat 
onderhoud vragen. In de kerk zijn er best wat 
zorgpunten, waaronder de scheuren onder de 
orgelgalerij die veroorzaakt zijn door de afgelopen 
droge zomers en door de lage grondwaterstand, en de 
vleermuizen die het orgel bevuilen. De gescheurde 
muren kunnen pas gerepareerd worden als de zaak niet 
verder meer verzakt. Dit wordt al een aantal jaren 
door monumentenwacht gemeten en het is moeilijk aan 
te geven wanneer dit stopt.  

 

Vleermuizen zijn beschermde dieren, maar we zijn in 

contact met mensen die ons mogelijk kunnen helpen dit 
probleem op te lossen, zodat we te zijner tijd het orgel 
kunnen laten reinigen. We zijn erg blij dat we weer 
zonder coronabeperkingen naar de kerk mogen. Het is 
u vast  opgevallen dat het kerkhof om de kerk 
fantastisch is opgeknapt door leden van de dorpsraad 

en onze eigen tuinploeg, die recent een boost heeft 
gekregen door extra, zeer enthousiaste bemanning. Na 
het exterieur zijn we ook gestart om het interieur van 
de kerk een oppoetsbeurt te geven. De muren worden 
opgeknapt voor zover mogelijk, de pilaarvoeten en de 
muur onder het koorhek zullen een nieuw kleurtje 
krijgen, de gordijnen achter het koorhek en de voorste 
ramen zullen vernieuwd worden. Daarnaast zal als dit 
allemaal is gebeurd, ook de plavuizen vloer in de kerk 
weer behandeld worden met oxaan-olie, zoals ook 14 
jaar geleden is gebeurd. Voor dit werk hebben zich een 
paar mensen aangemeld, maar we zoeken nog een aantal 
vrijwilligers voor het volgende: - het grondig reinigen 
van de plavuizen voordat die in de olie gezet kan 
worden en - het poetsen van de grote kandelaar in het 
koor. U kunt zich graag voor een van deze klussen 
melden bij simon.de.haan@outlook.com. Ook zal de 
deur van de consistoriekamer opgeknapt worden – die 
moest een keer opengebroken worden toen het slot 
vast zat. 

 

 

Wat betreft de pastorie, die is niet echt 
toekomstbestendig: vochtproblemen, niet energie- 
zuinig, kost jaarlijks € 8.000 aan onderhoud en de 
dominee moet elk jaar een flink bedrag aftikken bij de 
fiscus voor het voorrecht om in een grote ambtswoning 
te mogen wonen. Als kerkenraad bekijken we wat 
hieraan te doen valt. Alle mogelijkheden van grondig 
opknappen, plat slaan en nieuw bouwen, tot verkopen, 
worden bekeken. U hoort te zijner tijd van ons. 

Financiën kerkrentmeesters 

Een aantal malen hebben we u op de hoogte gehouden 
van de financiën in coronatijd. Als we over kerkelijke 
financiën spreken, dan hebben we het over de diaconie, 
die geld inzamelt om de medemens in nood te 
ondersteunen en, zoals iedere zondag gezegd wordt 
over ‘werk in eigen gemeente.’ Dit laatste betreft het 
werk van de kerkrentmeesters. Dit geld is bedoeld om 
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het werk in onze gemeente doorgang te laten vinden, 
zoals het betalen van de predikant en de pastoraal 
medewerker, het onderhouden van de gebouwen, 
verwarming, verlichting, uitzending van de 
kerkdiensten etc. Om dat allemaal te kunnen 
bekostigen  is de begroting van de kerkrentmeesters 
ongeveer 4x zo groot als die van de diaconie. 

Corona baarde ons grote zorgen omdat we maar 
mondjesmaat in de kerk mochten komen en er dus 
weinig collecteopbrengsten waren. Nu is gebleken dat 
gedurende het eerste coronajaar, 2020, die zorgen 
onterecht waren: we mochten zelfs meer dan de 
begrote inkomsten van u ontvangen. Vorig jaar heeft 
echter de ‘corona-moeheid’ ook in onze inkomsten 
toegeslagen. De inkomsten lieten een terugloop zien 
van 15 % t.o.v. 2020! 

Nu zijn we ons bewust van het feit dat er ernstiger 
zaken in de wereld zijn, zoals de gebeurtenissen in de 
Oekraïne, die diaconale ondersteuning vergen, maar we 
willen U toch vragen het “werk in eigen gemeente” niet 
te vergeten. Het gaat tenslotte om de voortgang van 
het evangelie in Brakel. Wilt U ons als 
kerkrentmeesters  van voldoende middelen blijven 
voorzien ? 

Internet en privacy 

Privacy op het Internet is een onderwerp dat veel 
aandacht vraagt. Het opzetten van de community 
website, enkele jaren terug, was bedoeld om daarmee 
aan de wettelijke eisen (de wet AVG) te voldoen. Maar 
daarnaast spelen er andere zaken. De 
beelduitzendingen via onze website bijvoorbeeld. Bij 
die uitzendingen is het mogelijk dat er gemeenteleden 
in beeld komen. Dat is in onze situatie wettelijk 
toegestaan, omdat het in lijn is met één van de doelen 
van ons kerk-zijn, namelijk om onze onderlinge 
verbondenheid te bevorderen. Maar er zijn 
gemeenteleden die er moeite mee hebben als ze in 
beeld komen. Sowieso kunnen we hen adviseren om een 
plaats te zoeken in de zijbanken aan de marktkant, 
want daar worden de camera’s niet op gericht. 
Binnenkort zal er ook een bordje opgehangen worden 
bij de ingang van de kerk dat er opnamen gemaakt 
worden. Verder zal ook de tijdsduur dat de diensten 
via onze website na te beluisteren zijn ingekort worden 
tot een half jaar. Met deze maatregelen hopen we dat 
we de beelduitzendingen op een wettelijk 
verantwoorde wijze voort kunnen zetten, terwijl we 
tegelijk rekening houden met degenen die aan hun 
privacy hechten. 

Kerkenraad digitaal 

Digitaal werken is in de kerkenraad helemaal 
gemeengoed. Agenda’s, notulen en vergaderstukken 
worden al lang op de computer gemaakt. De tijd dat 
schrijver dezes vreemd aangekeken werd als hij met 
een laptop de kerkenraadsvergadering binnenkwam ligt 
inmiddels ver achter ons. Ook vrijwel alle 
correspondentie gaat tegenwoordig per mail, en om het 
milieu en tijd en kosten te sparen proberen we nu ook 
de hoeveelheid printwerk te minimaliseren. Niet alleen 
de voltallige kerkenraad, maar ook de diaconie en de 
kerkrentmeesters werken digitaal. Op de computers 
van alle kerkenraadsleden is inmiddels een behoorlijk 
digitaal archief te vinden. Dat begint op een aantal 
punten echter ook te knellen. Digitale veiligheid is een 
‘hot issue’, en met allerlei documenten verspreid over 
privé computers moeten we ons daar zorgen over 
maken. Ook is er geen centraal archief waar al die 
digitale documenten te raadplegen zijn. Daarom 
werken we als kerkenraad aan een modernisering van 
onze digitale infrastructuur. We willen toe naar één 
centrale plaats in, jawel, de cloud, waar de documenten 
beschikbaar gesteld worden voor de 

kerkenraadsleden, en waar 
in de loop van de tijd een 
digitaal archief opgebouwd 
kan worden. Het project 
wordt getrokken door de 
IT-ers in de kerkenraad, 

met krachtige ondersteuning van Hilbert Bronkhorst. 
Als gemeente zult u er waarschijnlijk weinig van 
merken, maar we vinden het leuk om dit even te melden. 

Printen 

Als nieuwe scriba krijg ik (AvH) regelmatig vragen om 
printwerk voor kerkelijke activiteiten te doen. Nu 
gebeurde dat in het verleden ook wel, maar toen had ik 
nog een flinke laserjet staan. Tegenwoordig hoeft er 
veel minder geprint te worden, en daarom heb ik nu 
alleen nog maar een gewoon inktjet-printertje. 
Daardoor ben ik niet meer uitgerust om voor anderen 
nog flinke oplages printwerk te doen. Mijn advies zou 
zijn: (1) Kijk eerst eens of je wel persé moet printen, 
want de community-website biedt ook allerlei 
mogelijkheden om je document digitaal te verspreiden 
in de gemeente. (2) Als je toch moet printen: kan het 
misschien op je werk, of bij een kennis die nog wel een 
snelle printer heeft? Op die manier is er, denk ik, toch 
nog veel mogelijk. 

Corona 

U heeft het waarschijnlijk al gemerkt: geruisloos zijn 
verschillende coronamaatregelen in de kerkdiensten 
teruggedraaid. Zo hebben we weer zes zangmomenten 
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in de dienst, de predikant krijgt bij de kansel weer een 
hand van de ouderling van dienst en het aantal ‘1½ 
meter banken’ voorin de kerk is teruggebracht van drie 
naar 2. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Binnen 
afzienbare tijd hopen we in de diensten ook weer 
collectes via doorgeefzakken te houden en zal het 
aantal ouderlingen en diakenen in de kerkenraads-
banken verhoogd worden van vier naar zes. Wat we nog 
wel willen blijven vasthouden is het bank-voor-bank de 
kerk uitgaan. Dat is een maatregel die veel kan 
opleveren, omdat in een op elkaar drommende menigte 
bij de deur makkelijk infecties overgebracht kunnen 
worden. En het mooie is: het kost niets. Want het 
duurt echt niet langer om de kerk uit te komen als dat 
bank voor bank gaat, en het staat veel ordelijker. Denk 
daarbij aan wat Paulus sprak tot de Korintiërs met 
betrekking tot hun samenkomsten: ‘Laat alle dingen op 
een gepaste wijze en in goede orde gebeuren’ (1 Kor. 
14:40). Voor ons, Bijbelvaste christenen, moet het 
toch vanzelfsprekend zijn dat we deze suggestie van 
Paulus in praktijk brengen. 

Aankondiging van evenementen of acties 

Op de toegangsdeuren van de kerk wordt af en toe een 
poster geplakt met de aankondiging van een actie of 
een evenement. Begrijpelijk, al willen we wel graag een 
beetje maat houden met de ‘reclame-uitingen.’ Maar 
een groter probleem is dat het gebruikte plakband in 
de lak invreet. Er is op de deuren een hoge kwaliteit 
lak gebruikt die het oude hout conserveert en mooi 
houdt, maar die niet bestand is tegen lijm of plakband. 
Daarom stellen we voor het doen van aankondigingen 
bij de kerk een alternatief voor: gebruik de sandwich-
borden, die onder de toren staan. Daarop is ruimte 
genoeg voor aanplakbiljetten. We vragen je om de 
borden voor de dienst zelf buiten te zetten en ze na 
elke dienst weer op te ruimen onder de toren. Als we 
het op die manier regelen krijgt je actie de nodige 
aandacht en houden we de kerkdeuren mooi. 

Tenslotte 

Deze nieuwsbrief is optimistisch getoonzet, in de hoop 
dat God ons een periode van groei en stabiliteit in de 
gemeente wil geven. Maar we weten ook hoe de situatie 
in de wereld is, dat er maar iets hoeft te gebeuren of 
de wereld staat in brand. Laten we ons daarom niet 
blind staren op het hier en nu, maar uitzien naar de 
komst van Gods Koninkrijk. 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad 

 


