
Gelukkig wordt veel gedaan door vrijwilligers, 
maar om de inkomsten en de uitgaven in 
balans te brengen moeten we allemaal onze 
verantwoordelijkheid nemen en zoveel bijdragen 
als mogelijk is. De kerk betaalt veel voor het 

salaris van de predikant, de kerkdiensten, het 
jeugdwerk, de verwarming, de verlichting, het 
onderhoud van het gebouw en administratie. Voor 
afdracht aan de landelijke kerk moeten we alleen 
al € 40,00 per doop(lid) per jaar betalen. Het 

pastoraat kost daarnaast € 120,00 per (doop)
lid. Wij vragen je minimaal € 10,00 per maand 
bij te dragen of zoveel meer als je kunt missen. 
We zijn blij met de leden, die meer geven dan 
dit bedrag, want anders kan de kerk niet blijven 
bestaan.

Uitgaven

Belastingen/onderhoud/energie     62.036
Pastoraat       19.000
PKN          2.970
Overig          5.939

Totaal        89.945

Overschot           426

Uit de grafiek blijkt, dat ruim 75% van de 
vrijwillige bijdrage wordt opgebracht door de 
(doop)leden boven de 50 jaar.
Het is een bekend gegeven dat naar mate men 
ouder wordt steeds meer mensen wegvallen.
Wij rekenen op je voor een extra bijdrage als we 
straks langs komen voor kerkbalans 2012.
We willen ervoor gaan, met elkaar en voor 
elkaar. Jij ook?
Alvast bedankt.

Inkomsten

Pacht/rente  65.444
Bijdragen leden  21.514
Overig     3.413

Totaal   90.371

Je bijdrage kun je storten op bankrekeningnummer 63.58.04.174 
t.n.v. Prot. Gemeente ’s-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

(let op: nieuw rekeningnummer)
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KERKBALANS
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DE KERK
DE MOEITE WAARD!

Over verleden gesproken … Zelf hoor ik 
inmiddels ook tot het ‘verleden’ van de kerk 
van ’s-Heer Abtskerke! Dat vind ik een grote 
eer. ‘k Bedoel: die eeuwenoude kerk in het 
midden van ons dorp, met zo’n verleden van 
aanbidding en lofprijzing … als jij dan een 
plaatsje krijgt in de rijke historie ervan, zoals 
ik, is dat een grote eer!
In de bijna zeven jaar dat ik voorganger 
ben geweest in deze kerk, was ik elke keer 
opnieuw geroerd door de eeuwenoude, 
intieme sfeer ervan. Van buiten al. Maar 
vooral ook van binnen. Het ademt een 
spiritualiteit die verstillend en inspirerend 
werkt. Wat kwam ik er graag. Soms alleen. 
Wat kun je daar stil worden van binnen. ‘k 
Denk ook aan momenten van ‘verspers’, in 
de avond dus, als de late avondzon door de 
ramen scheen, of juist op ‘sombere’ avonden, 
als een harde wind loeide rond de kerk. 
Poëtisch-spirituele momenten. En natuurlijk 
vooral ook de erediensten, ’s zondags, samen 
met de gemeente: in verbondenheid met al 
die gelovigen van eeuwen her óók vandaag 
de dag ‘de lofzang gaande houden’. Op zulke 

momenten verbindt het 
verleden zich met het heden: 
wij mogen nú staan in de 
rijke traditie van de kerk 
van ’s-Heer Abtskerke, en 
we proberen ónze geloofs-
ontroering door te geven aan 
de volgende generaties, de 

toekomst tegemoet. En al heeft de Kerk in 
dat opzicht de wind niet mee, tóch blijft het 
de moeite waard die ‘blijvende waarde van de 
Kerk’ vast te houden en door te geven en daar 
samen voor te zorgen! Ga die mooie oude kerk 
van ons dorp maar ’s van binnen ‘beleven’! 
Dan merk je wel wat ik bedoel …

Gerard van der Klis

Verleden, heden, toekomst...

Afscheid van onze dominee Het huishoudboekje van de kerk
Open kerk dagen

Sinds een aantal jaren is onze kerk op de woensdag-, en zaterdagmiddag geopend voor bezoekers. Wij 
zien het als een uitgelezen mogelijkheid om ook andere geïnteresseerden het unieke en de intimiteit van 
onze kerk te laten ervaren. Veel vrijwilligers zijn in touw om deze openstelling mogelijk te maken. 
Naast het laten bezichtigen van onze mooie kerk, willen wij de bezoekers vooral ook gastvrij ontvangen. 
Een persoonlijke, enthousiaste toelichting over bijvoorbeeld het orgel, het wandkleed, de restauratie en 
de vele betekenisvolle details. 

WE HEBBEN EEN PRACHTIGE KERK,
WAARD OM IN STAND TE HOUDEN

VINDT U DAT OOK?      DOE MEE!

Dat dit ook zo ervaren wordt is te lezen in 
het gastenboek. Vele bezoekers tekenen 

hun persoonlijke ervaring hierin op. 
Hartverwarmend om terug te lezen dat 

het meer dan de moeite waard is om deze 
schitterende kerk in stand te houden.



Ook kerk           Bijbel Restauratie ZONDAGSCHOOL

  JONGEREN

      PAASONTBIJT

    BEZOEKGROEP

     VERJAARDAGSBUSJE     

      OPENLUCHTDIENST

     OPENKERKDAGEN

            CULTURELECOMMISSIE

       ROMMELMARKT

        WERELDWINKEL IN DE KERK

               DJEMBÉLES OP SCHOOL

Een lange lijst van activiteiten, allemaal met en door de kerk georganiseerd. Blijkbaar is de kerk meer 
dan die dienst op zondag. 

De kerk dat is: WIJ ALLEMAAL, de mensen zijn de kerk, de mensen ‘maken’ de kerk. 
Dat klinkt een beetje raar misschien, toch is het zo dat de opvattingen, meningen, instelling van 
mensen die bij de kerk horen, voor een heel groot deel bepalen hoe ‘De Kerk’ er uit ziet. 
Hoe breder de opvattingen, hoe breder de interesse, hoe kleurrijker de kerk.

Ons dorp is geen ‘behoudend’ dorp. Onze kerk is geen behoudende kerk.
 Onze kerk staat midden in het dorp. 
  Onze kerk staat ook midden in de samenleving, midden in de maatschappij.
   Dat is winst.

De deuren staan open, voor een dienst, voor rouw en trouw, voor activiteiten, voor muziek en film of om 
alleen maar eens te kijken.
Je kunt er een receptie of een bescheiden feestje in houden.
  Onze kerk
 Groot genoeg voor iedereen die wil komen en klein genoeg om je niet verloren te voelen.
  Dit allemaal is:  OOK KERK!
     De moeite waard, uw, jouw bijdrage waard.

kerk

kring
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Met de opbrengst van de ‘Rommelmarkt 2011’ was het mogelijk de Statenbijbel (1756) en de 
Kanselbijbel (1864) te laten restaureren. Er kwam heel wat bij kijken voordat ze weer in oude 
glorie waren hersteld.

Het buitenwerk
Eerst wordt het koperwerk gedemonteerd, zodat men goed bij het leer kan. Onder dat 
leer zit een eikenhouten kaft, scheuren worden gelijmd en de kaft wordt opnieuw met 

de rug van de bijbel in verbinding gebracht. De niet meer bruikbare 
oude kapotte rug wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe rug 
van zwaar rundleder. Dit leer wordt dan bewerkt met een warm ijzer, net zolang totdat 
de inscripties die op de oude rug aanwezig waren, nauwkeurig zijn nagebootst. Dat 
leer wordt op de rug aangebracht en verbonden op de kaften, zodanig dat er geen kier 

ontstaat tussen oud en nieuw leer.

De lijnstempels die op de oude kaften lopen worden dan met behulp van een antiek stuk gereedschap  op 
de nieuwe rug aangebracht. Deze stempels worden roodgloeiend gestookt, en stukje voor stukje ingeperst. 

Dan wordt met het op kleur brengen begonnen. Dit kan alleen maar van licht naar 
donker, je kan nooit meer terug, eerst begint men met een lichte laag, drogen, uitharden, 
en kijken of de tint en kleur van de oude kaft al bereikt is. Voortdurend mengen van 
diverse inkleurstoffen, totdat men op de juiste kleurstelling zit. Dit procedé neemt weken 
in beslag.

Daarna wordt de oude kaft en de nieuwe rug in de indringwas gezet, 
net zolang tot ook de glans, uitstraling en kleur uniform is. Het 
koperwerk wordt daarna weer gemonteerd. De koperen knoppen 
worden door het eikenhout heen geslagen en omgekraagd.

Het binnenwerk
Vooral de delen vanaf Jesaja tot en met Hosea moesten gerepareerd worden. Generaties van opeenvolgende 
dominees sleten met hun toga en ellebogen de hoeken van dat bijbeldeel centimeters ver af.
De restaurateur bewaart al meer dan 40 jaar lang alle resten antiek handgeschept papier en koopt indien 
mogelijk, antiek papier in de handel en bij boekbinders. Met dit papier uit de jaren 1600 – 1800, kan hij 

de hoeken die verloren zijn gegaan aanvullen. Het oude papier wordt eerst recht 
gemaakt. Dan wordt er papier met dezelfde structuur bijgezocht en met kleurstof 
op de juiste kleur gebracht. Het papier wordt warm aan het oude blad in de Bijbel 
gehecht, (met zeer dun Chinees/Japans zijdepapier). Hij zorgt ervoor dat op de 

plaatsen waar ander papier is aangehecht, het oude patin is aangebracht.
De schutbladen, die voor en achterin zitten worden aangebracht, de kaarten worden 
waar nodig verstevigd, scheuren gelijmd en ontbrekende stukjes 

ingezet.
   De Bijbel is nu klaar.

Wilt u dit met eigen ogen eens gaan bekijken, ga dan naar het statenbijbelmuseum in Leerdam.
Een bezoek aan het museum geeft een goed beeld van de belangrijke rol en betekenis van de 
bijbel door de eeuwen heen.
     U bent van harte uitgenodigd!


