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Doelstelling 
De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW) 
stelt zich als doel de Dorpskerk van Westmaas voor 
toekomstige generaties te behouden. Want de kerk, 
die eigendom is van en beheerd wordt door de 
Protestantse gemeente Nieuwland, is in de 
Westmaasse dorpsgemeenschap een beeldbepalend 
element. Want hoe zou Westmaas van afstand 
herkenbaar moeten zijn zonder de Dorpskerk?  
Daarnaast is deze kerk, met nog een paar gebouwen, 
een door het Rijk beschermd monument. Vanuit die 
verantwoordelijkheid gezien is het daarom primair 
een taak van de bewoners van Westmaas er voor te 
zorgen dat dit rijksmonument nu en voor de 
toekomst behouden blijft. Omdat de Protestantse 
gemeente Nieuwland de daarvoor benodigde 
financiën niet alleen kan dragen, is in 2014 de 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW) 
opgericht. De SVDW probeert een breder draagvlak 
te creëren om dit voor Westmaas typerend 
monumentaal kerkgebouw voor het nageslacht te 
behouden. 

Cartouche aan de noord kerkmuur van de Dorpskerk vermeldt de 
naam van de bouwmeester Jacob Hermens van Driel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén van de drie gebrandschilderde ramen die in 2016 
gerenoveerd zijn. 
 

Nieuwe vrienden maken  
Vanaf het moment dat SVDW in augustus 2014 werd 
opgericht, zijn er activiteiten ontwikkeld om dit 
draagvlak te vergroten. Het bestuur van SVDW 
probeert zoveel mogelijk inwoners uit Westmaas 
maar ook oud-inwoners van Westmaas, te 
benaderen met de vraag of zij “Vriend” willen 
worden.  Het streven is dat zich zeker 400 inwoners 
als Vriend bij SVDW aansluiten. Eind 2017 waren het 
er - exclusief 7 bedrijfsvrienden 196 -, 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 met de vraag of ook zij zich bij ons als 



Vriend willen aanmelden. Wij hopen dat u ons op die 
manier in 2018 wilt helpen om dat doel te bereiken. 
 
Bedrijfsvrienden  
In het afgelopen jaar is de in het najaar van 2016 in 
gang gezette actie om voor minimaal € 100,00 
“Bedrijfsvriend” te worden, voortgezet. In december 
2017 is een tiental daarvoor in aanmerking komende 
bedrijven en zelfstandigen benaderd. Wanneer men 
niet reageert, wordt in de loop van 2018 met hen 
telefonisch contact gelegd met de vraag wat het hun 
waard is dat er in Westmaas een Dorpskerk 
aanwezig is die voor meervoudig gebruik in stand 
wordt gehouden. 
Immers Westmaas kent sinds enkele jaren geen 
dorpshuis meer of een ander centrum waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Alleen de Dorpskerk met 
het aangebouwde kerkelijk centrum De Munnik, 
biedt, naast kerkelijk gebruik, een uitstekende 
gelegenheid om een stukje cultureel werk daar te 
laten plaats vinden.   
Wanneer bedrijven of kleine zelfstandigen zich als 
bedrijfsvriend melden, wordt als tegenprestatie het 
bedrijfslogo op de website van SVDW geplaatst. 
Daarnaast wordt het logo tijdens onze evenementen 
in beeld gebracht. 

 
De kansel uit 1650 met koperen lezenaar, kaarsenhouder, 
zandloper en doopbekkenhouder. 

 
 

Activiteiten  
Naast werving van nieuwe vrienden en 
bedrijfsvrienden, organiseert de SVDW ook 
evenementen die uitstekend passen bij het 
multtifunctioneel gebruik van de monumentale 
Dorpskerk. Het eerste evenement van 2017 vond op 
31 maart 2017 plaats, toen Laura Kaper (mezzo-
sopraan) en Heidi Delcliseur (pianiste) een concert 
verzorgden. Dit concert werd door 85 personen 
bijgewoond en na afloop bleef men nog gezellig in 
De Munnik bijeen voor het gebruik van een drankje. 

 
 
Heidi Delcliseur (pianiste) en Laura Kaper (mezzo-sopraan). 

 
Op vrijdagavond 12 mei was de tweede 
benefietavond waarbij Rosita Steenbeek, een 
bekende Nederlandse schrijfster, een boeiende 
boekbespreking over haar boek Rose – een familie in 
oorlogstijd. Een groot gedeelte daarvan speelt zich in  

 
Rosita Steenbeek. 

 
 



Klaaswaal af waar één van de hoofdpersonen in de  
oorlog predikant was bij de Hervormde gemeente 
Klaaswaal. Het aantal belangstellenden bedroeg 111 
en de aanwezigen kwamen uit alle delen van de 
Hoeksche Waard en daar buiten. 
Na afloop was het een drukte in De Munnik, want 
daar was gelegenheid het boek te kopen en door 
Rosita te laten signeren. Hiervan werd grif gebruik 
gemaakt. 
Het derde evenement betrof een concert met De 
Duifies dat op 27 oktober 2017 plaats vond en door 
circa 108 personen werd bijgewoond. De Duifies, die 
ook in 2015 een benefietconcert in de Dorpskerk 
hadden verzorgd, wisten de aanwezigen op 
plezierige wijze met hun repertoire te animeren. 
Onze culturele activiteiten van 2017 werden op 15 
december afgesloten met een kerstconcert dat 
gegeven werd door het Popkoor Pop Up uit Oud-
Beijerland. Er waren 150 bezoekers die genoten 
hebben van een schitterend concert. 
 
Pop Up koor Oud-Beijerland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     De Duifies 

     
 
 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Het is de bedoeling dat we in 2018 tenminste vier 
culturele activiteiten zullen organiseren. De eerste 
zal plaats vinden op vrijdagavond 9 februari waar 
Hanneke Rouw en Sofia Vasheruk op resp. cello en 
piano een concert zullen verzorgen. 
 
Werkzaamheden kerkinterieur Dorpskerk 
In 2016 zijn de 13 glas-in-loodramen, waaronder de 
3 gebrandschilderde ramen, gerenoveerd. De 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas heeft            
€ 8.500,00 voor dit specifieke doel beschikbaar 
gesteld. De cheque  werd op 17 december 2016 
door de voorzitter van onze stichting aan de 
voorzitter van de kerkenraad overhandigd.  
De komende jaren zullen er 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.  
 
Dit renovatieplan van het kerkinterieur vraagt een 
flinke investering waarvoor de eigenaar van de 
Dorpskerk ook fondsen zal benaderen. Ook de 
Stichting Vrienden van de Dorpskerk Westmaas 
hoopt hieraan haar bijdragen te leveren. Door deze 
voorzieningen de komende jaren aan te brengen, 
wordt de Dorpskerk beter geschikt gemaakt voor het 
meervoudig gebruik. En dat is ook voor de 
dorpsgemeenschap van Westmaas van grote 
betekenis.   
Dit zijn in vogelvlucht de activiteiten waarmee het 
bestuur van de SVDW zich het afgelopen jaar heeft 
bezig gehouden.  Wij hopen met deze activiteiten 



een bijdrage te hebben geleverd aan het behoud van 
de fraaie monumentale Dorpskerk.  
 
Bestuurswisseling 
In het achter ons liggende jaar hebben wij afscheid 
van twee bestuursleden moeten nemen. Dat was 
aan het begin van het jaar van Esther Beeftink die 
vanaf de oprichting van de SVDW (2014) penning-
meester was. Esther is in de loop van 2017 verhuisd 
naar het oosten van Brabant.   
En in het najaar werd afscheid genomen van Herman 
van Dijk die zich om persoonlijke redenen genood-
zaakt zag zijn werkzaamheden voor SVDW stop te 
zetten. Herman vervulde de functie van voorzitter en 
zette zich o.m. enorm in om vrienden en bedrijfs-
vrienden te werven. Ook vanaf deze plaats 
bedanken wij Esther en Herman voor hun belangrijk 

aandeel dat zij tijdens hun bestuursperiode aan het 
werk van SVDW hebben besteed. 
 
Wij prijzen ons gelukkig dat de ontstane vacatures 
direct werden vervuld. Dat gebeurde door de 
benoeming van Elma Velenturf, die begin 2017 
penningmeester van SVDW is geworden en Bob 
Berends die nu voorzitter van SVDW is. Daarnaast 
kon het bestuur versterkt worden in de benoeming 
van Carola Jonas die binnen het bestuur zich 
voornamelijk met de benefietconcerten bezig houdt. 
 
Financieel overzicht 2017 
Hierna volgt een overzicht van de balans per 31 
december 2017 van de Stichting Vrienden Dorpskerk 
Westmaas en de winst- en verliesrekening over 
2017. 

 
De ambachtsherenbank in Lodewijk 16e stijl die onder het orgelfront is geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na verwerking van het resultaat) 

           2017                 2016 
          €     €     €  €  

 Activa 

 Vorderingen 
 Nog te ontvangen donaties         360,00        350,00    
 Liquide middelen                    9.796,48      2.437,43 
        10.156,48      2.787,43 
        ========      =======                
Passiva 
 
Kapitaal      
Bestemmingsreserve       1.156,48         767,32 
Reserve t.b.v. schilderwerk kerkgebouw    9.000,00                                      2.000,00 
        10.156,48       2.767,32 
Kortlopende schulden 
Vooruit ontvangen donaties                0,00                20,00 
        10.156,48                       2.787,43 
        ========          ======= 

 
WINST- EN VERLIESREKENING 2017 

 
            2017                 2016 
                           €     €  €  €  

Inkomsten 
Donaties van de Vrienden, incl. bedrijfsvrienden   4.242,00   3.457,00  
Overige opbrengsten                                    307,94               57,50 
Opbrengst concerten      3.430,00   2.220,00  
Opbrengst workshop              0,00       550,00 
Opbrengst lezing       1.110,00           0,00 
         9.089,94   6.284,50 
Uitgaven 
Bankkosten     219,75         165,00 
Kosten website      84,70                         84,70 
Kosten concerten 1.042,00         633,00 
Kosten workshop         0,00                                               300,50 
Kosten lezing    330,00             0,00 
Algemene kosten       24,44           47,00 
         1.700,89   1.230,20 
Resultaat boekjaar       7.389,05   5.054,30 
         =======   ======= 

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

Vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas van 17 januari 2018 

 


