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Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters 
Per 1 januari 2015 was de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters als volgt: 
Vacature:   voorzitter 
Wim Purmer:   tijdelijk voorzitter, penningmeester, verhuur Ter Coulsterkerk 
Peter van Dorsten:  secretaris 
Hans Boll:   onderhoud Ter Coulsterkerk en pastorieën 
Bé Zanting:   (electro)technische zaken en ICT 
Jenny Bikker:   coördinatie kerkbalans, interne en externe presentatie, registraties 
Jan Bras:   leden- en financiële administratie 
 
Begin 2015 is Jakke Hiemstra aangetreden als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. 
Voorts zijn in 2015 toegetreden: Jakob Ouderkerken als contactpersoon voor de relatie met de 
Stichting Monument Witte Kerk en Peter de Laat voor het technisch onderhoud voor gebouwen en 
installaties. Bé Zanting is in 2015 afgetreden. Het college is hem zeer erkentelijk voor de vele 
werkzaamheden die hij jarenlang voor de kerk heeft verricht. 
 
Algemeen. 
De hulp van vrijwilligers voor onze kerkelijke gemeente was in 2015 weer bijzonder waardevol. De 
vrijwilligers zetten zich in voor onder andere het beheer van de gebouwen, zalen, tuin, verhuur van 
ruimten, schoonmaak etc. De werkzaamheden van de vrijwilligers is onmisbaar. Het vrijwilligerswerk 
draagt bij aan de goede onderlinge sociale contacten. 
 
Organisatie 
In onze gemeente zijn drie predikanten werkzaam, één full time en twee die samen een 
predikantsplaats bezetten. De full time predikant is voor 20 procent van de beschikbare tijd 
werkzaam voor de Protestantse gemeente Limmen. De financiële administratie en de 
ledenadministratie wordt uitgevoerd door twee personen. In dienst van de gemeente is een cantor –
organist, werkzaam voor 9 uur per week. Hij is tevens dirigent van de Cantorij.  Daarnaast zijn er 
tegen vergoeding, organisten bij toerbeurt werkzaam. Voor 12 uur per week is een 
interieurverzorgster in dienstbetrekking. Het kosterschap, de beheerders, schoonmaakgroep, en alle 
overige vrijwilligers omvatten circa 160 personen. De werkzaamheden zijn zeer divers. 
 
Beheer en onderhoud Ter Coulsterkerk 
De vloeren van de Ter Coulsterkerk hebben een speciale onderhoudsbeurt ondergaan. Er is een 
moderne beamer geïnstalleerd. In de gangen en in diverse kamers is ledverlichting aangebracht. Het 
klimaat in de kerk blijft aandachtspunt, in het bijzonder met het oog op het functioneren van het 
orgel. Dataloggers zijn aangebracht om de luchtvochtigheid te monitoren. 
Aan het jeugdhonk zijn diverse werkzaamheden verricht, zoals de aanleg van wifi, schilderwerk en 
kleine reparaties. 
 
Beheer en onderhoud Witte Kerk 
Met de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo is een overeenkomst gesloten om per 1-1-2016 het 
beheer, onderhoud, restauratie en de exploitatie van de Witte Kerk over te dragen. Daartoe zal 
jaarlijks het plan m.b.t. exploitatie en begroting van de stichting worden getoetst door het college. 
Het college Hoopt dat door actieve fondswerving door de stichting voldoende financiële middelen 
beschikbaar komen voor een grondige restauratie en renovatie van de kerk. 
 
Het kabinetorgel is gerestaureerd met een bijdrage van sponsorgelden waarvoor de stichting zich 
heeft ingespannen. 



De lampen die zijn aangeschaft om de Witte Kerk aan te lichten zijn overgedragen aan de Stichting 
Monument Witte Kerk. De stichting heeft er vervolgens voor zorggedragen dat tijdens een feestelijk 
moment op 11 november de aanlichting van de kerk is voltooid. In opdracht van de stichting zijn 
enkele gewelfribben van de draagconstructie van het dak van de kerk gerenoveerd. 
Gedurende de woensdagen in de maanden juni, juli en augustus en tijdens de jaarlijkse 
monumentendag was de Witte Kerk open voor publiek.  Organisten bespeelden op deze momenten 
het orgel. 
 
Verhuur gebouwen 
De ruimten in de Ter Coulsterkerk en De Witte Kerk worden intensief verhuurd aan maatschappelijke 
en culturele instellingen en zijn populair voor de organisatie van concerten. Hiervoor zijn wekelijks 
veel vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden. De inkomsten uit verhuur betekenen een 
positieve financiële bijdrage aan de exploitatie van de gebouwen. 
 
Onderhoud pastorieën 
Het College van Kerkrentmeesters beheert drie woningen waaronder twee pastorieën. Diverse klein- 
en grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. 
 
Actie Kerkbalans 
In januari 2015 is weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gevoerd. Een korte en zeer intensieve actie 
waarbij vele vrijwilligers honderden enveloppen rondbrengen en weer ophalen. Deze inspanning 
leidde ook nu weer tot een mooie respons van 80%. De opbrengst van de actie is conform de 
begroting. Wel laat de opbrengst over de jaren heen een gestage afname zien. Naast de financiële 
toezeggingen levert de Actie ook waardevolle informatie op over opvattingen over de kerk,  
gevoelens bij het lidmaatschap etc. Deze informatie wordt doorgespeeld naar het pastorale team. 
 
Overige acties en activiteiten 
De website is in 2015 opgeschoond en vernieuwd. Tevens is er voor zorggedragen dat de site voldoet 
aan de eisen die vanuit Anbi worden gesteld. 
Het kerkblad is geheel vernieuwd, waarbij veel aandacht en zorg is besteed aan een aantrekkelijk 
uiterlijk. Het gehele drukproces vindt buiten de deur plaats. 
Er zijn voor gasten van de kerkdienst extra liedboeken aangeschaft uit de opbrengst voor de 
doelcollectie die hiervoor is georganiseerd. 
 
Registraties en archief. 
Het college is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, voordeel is dat het in eigen beheer is en 
er online gewerkt kan worden. 
Ook is zij verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief en van het bijhouden van het 
Doopboek en het Trouwboek. 
 
Jaarmarkt 
De PKN Heiloo was weer vertegenwoordigd op de grote jaarmarkt in Heiloo met een kraam, met 
informatiemateriaal boeken (zwerfboeken uit de bibliotheek van de Ter Coulsterkerk), boekjes over 
o.a. de Doop, Trouw, Vieren enz. Ook waren weer kaarten te koop van o.a. de beide kerken. Op het 
terras bij de Ter Coulsterkerk was voor de bezoekers koffie met koek. 
De Witte Kerk en de Ter Coulsterkerk waren geopend voor bezichtiging en in de Ter Coulsterkerk  
was ter gelegenheid van de markt een concert en een expositie. 
 


