
 

Jaarverslag 2021 van de 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 

 
Weer anders dan anders 
Door de coronapandemie is het jaarverslag 2021 
anders van informatie. Ook onze stichting is beperkt 
in de uitoefening van haar doelstelling, want een 
groot deel van het jaar hebben wij niets kunnen 
organiseren. In het najaar hebben we geprobeerd de 
draad weer op te pakken door op 5 november een 
benefietconcert te organiseren. Een gepland kerst-
concert moest worden geannuleerd. Daarom infor-
meren wij u over de achtergrond waarom ruim zeven 
jaar geleden onze stichting werd opgericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelstelling 
Op 13 augustus 2014 is de Stichting Vrienden 
Dorpskerk Westmaas opgericht met als doel dit 
monumentale gebouw voor het dorp Westmaas te 
behouden.  Want met de woning aan de Munni-
kenweg, die tot 1962 als pastorie in gebruik was, de 
molen Windlust en de boerderij Marienhof aan de 
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Smidsweg, vormen zij de enige vier rijksmonumenten 
die Westmaas rijk is.  
De protestantse gemeenschap van Westmaas draagt 
er al vele eeuwen aan bij, dat het gebouw zijn functie 
in het kerkelijk leven van Westmaas kan behouden. 
Maar ook voor de inwoners van Westmaas, die niet 
aan een kerkgemeenschap verbonden zijn, behoort 
de Dorpskerk tot het cultureel erfgoed van ons dorp. 
Ook zij hechten eraan dat het gebouw als monument 
in stand blijft voor volgende generaties.  De 
Dorpskerk maakt immers deel uit van de historie van 
het dorp en is  -  samen met de molen Windlust – 
beeldbepalend voor Westmaas. 
 
Dorpskerk: waardevol erfgoed voor heel Westmaas 
In de vakantieperiode en tijdens de jaarlijkse 
monumentendagen, komen mensen, soms van 
heinde en ver, naar Westmaas om de 
bezienswaardigheden in deze kerk te bekijken. De 
kerk dateert uit 1650 en dat is ook het geval met de 
preekstoel. De herenbank, die bij de ingang van de 
kerk staat, is in Lodewijk XVI-trant uitgevoerd. Aan de 
preekstoel zijn een koperen lezenaar, een doopbek-
kenhouder en twee armluchters uit de 18e eeuw 
bevestigd.  
In de toren, die eigendom is van de gemeente, 
bevindt zich het uurwerk waarvan het originele 
exemplaar in 1890 door de gemeente werd aange- 
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bracht. Na de restauratie van de kerk werd in 1968, 
dankzij de financiële medewerking van de inwoners 
van Westmaas, een carillon met 18 luidklokken 
aangebracht.  
 
Het huidige orgelfront is van 1890 en in 1971 werd 
een nieuw Leeflangorgel geplaatst. In de oostmuur 
van noord naar zuid bevinden zich drie ramen met in 
lood gevat gebrandschilderd glas. De ramen bevatten 
informatie van de toenmalige ambachtsheer, wapens 
van diverse schout en schepenen, andere bekende 
families van Westmaas en het wapen van de toen-
malige predikant van Westmaas. 
Verder bevinden zich 35 grafzerken in de kerk waar-
van de oudste dateert uit 1556. Zowel voor de drie 
gebrandschilderde ramen als voor de grafzerken 
bestaat veel belangstelling. 
Voorts zijn er aan de noordelijke muur versieringen 
aangebracht. Een cartouche over de eerste steen-
legging met een wapenschild en een reliëf die de kerk 
en de toren direct na de bouw in 1650 moet voor-
stellen. Hierop staan de namen van bouwmeester en 
die van de kerkmeester vermeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herenbank die bij de ingang van de kerk staat. 

 
Multifunctioneel gebruik 
Naast gebedshuis dat wekelijks door de protestantse 
gemeente gebruikt wordt, vormt de Dorpskerk ook 
het cultureel centrum van Westmaas. Dat is met 
name duidelijker geworden nadat het voormalige 

verenigingsgebouw Concordia is afgebroken. Vanaf 
dat moment is het meervoudig gebruik van de kerk 
flink toegenomen. Te denken valt daarbij aan 
repeteerruimte voor de zangvereniging, muziek-
gezelschappen en het houden van concerten. Ook is 
de kerk bij uitstek geschikt als expositieruimte en 
fungeert de kerk als officiële trouwlocatie voor het 
sluiten van burgerlijke huwelijken en uitvaarten. 
Daarnaast worden in het kerkelijk centrum “De 
Munnik” allerlei vergaderingen, besprekingen en 
bijeenkomsten gehouden door niet-kerkelijke 
organisaties, zoals de Hoeksche Huiskamer, en 
verenigingen. 
Kortom: de Dorpskerk van Westmaas heeft, naast 
haar kerkelijke bestemming, een multifunctionele 
betekenis gekregen.   

 
Eén van de 
gebrandschilderde  
ramen (1753) waarop 
o.a. de wapens zijn 
afgebeeld van de 
toenmalige predikant 
ds. Johan Hendrik 
Wijnstok en zijn vrouw 
Johanna Palmboom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbetering multifunctionaliteit 
In 2020 zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd 
met als doel de kerk zodanig te gaan herinrichten 
waardoor het gebouw nog beter voor multifunc-
tioneel gebruik geschikt is. Hiervoor werd door de 
protestantse   gemeente een plan opgesteld dat erin 
voorzag dat de elektra en alles wat daarmee in ver-
band staat werd vernieuwd.  
Tevens voorzag het plan in een schilder- en sausbeurt 
van het interieur, restauratie van de koperen kroon-
luchters en ander koperwerk en tenslotte: de 
vervanging van de stoelen. Met de uitvoering van dit 
plan was een bedrag van circa € 120.000 gemoeid.  
Eind oktober 2020 waren alle werkzaamheden 
uitgevoerd. Onze stichting had voor deze renovatie-
werkzaamheden een bedrag van € 25.000 toegezegd.  
 
Maar omdat in 2020 enkele benefietavonden niet 
konden doorgaan, werd dit beperkt tot € 20.000. In 
2021 hebben wij het restant van € 5.000 alsnog 
kunnen overmaken. Met de gerenoveerde dorpskerk  
kan het gebouw een nog betere bijdrage leveren om 
de vitaliteit van ons dorp te verbeteren.  



Vrienden maken Vrienden 
Naast opbrengst uit activiteiten vormen de bijdragen 
van de (bedrijfs)vrienden een belangrijke basis van 
onze jaarlijkse 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 2021 waren 
dat er 218 (exclusief zes bedrijfsvrienden), 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. De minimumbijdrage om Vriend te 
worden is € 10,00 per jaar. Wij hopen dat u ons op 
die manier in de komende jaren helpt om dat doel te 
bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De preekstoel uit 1650. Hieraan bevinden zich de koperen 
lezenaar, een kaarsenhouder, een zandlopershouder en een 
doopbekkenhouder. 
 

Activiteiten in 2022 
Door de coronapandemie zijn geplande benefiet-
concerten in 2021, met uitzondering van het concert 
van 5 november 2021, niet door gegaan. Wij hopen  
dat de ontwikkelingen van dien aard zijn dat we in 
2022 weer benefietavonden kunnen verzorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afhankelijk van de inhoud van de persconferentie van 
14 januari a.s. zullen we proberen om eind februari 
een benefietavond te houden. Volgende data zijn: 8 
april, 16 september en 9 december.  
Verder bestaat het voornemen om in 2022 ansicht-
kaarten van ons dorp te gaan verkopen. Naast enkele 
foto’s van de Dorpskerk, zullen er ook verschillende 
kaarten komen van andere locaties in ons dorp. Het is 
eigenlijk een vervolg op het initiatief van de oranje-
vereniging van Westmaas die in het voorjaar van 
2021 aan haar leden, eenzamen, zieken en bejaarden 
een setje van 4 kaarten aanbood. De foto’s worden 
gemaakt door Betske Schipper en met haar hoopt het 
bestuur in 2022 verdere afspraken te maken. 
 

Financiën 
Enkele cijfers over 2021 
Ontvangsten: 
Bijdragen van vrienden en 
bedrijfsvrienden                       € 4.472,00 
Opbrengst benefietavond  
5 november 2021                      €    520,00                
Uitgaven: 
Restant bijdrage in renovatie- en herinrichting  
van de Dorpskerk                                       €  5.000,00 
Onkosten benefietavond 5 november  
2021                                                 €     292,50  
Banksaldo per 31 december 2021           € 7.206,65 

 
Bestuur 
Door de coronaontwikkelingen kwam het bestuur 
maar één keer in fysieke vergadering bijeen, namelijk 
op 25 oktober 2021. Daarnaast zijn er diverse e-mail-
contacten geweest. 
Per 31 december 2021 is het bestuur van de Stichting 
Vrienden Dorpskerk Westmaas als volgt 
samengesteld: 
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 2021 
 

Vastgesteld door het bestuur op 6 januari 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   Bedrijfsvrienden van onze stichting zijn: 
 


