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Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters 
Per 1 januari 2020 was de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters als volgt: 
Jakke Hiemstra:   voorzitter 
Wim Purmer:   penningmeester, verhuur Ter Coulsterkerk 
Peter van Dorsten:  secretaris 
Jacob Ouderkerken:  Witte Kerk, orgelzaken 
Jenny Bikker:   coördinatie kerkbalans, interne en externe presentatie 
Jan Stamhuis:   technisch beheer gebouwen en woningen 
Jan Bras:   leden- en financiële administratie 
 
Organisatie, de mensen 
Aan de Protestantse Gemeente te Heiloo zijn op 1 januari twee predikanten verbonden, samen voor 
0,9 fte, en een kerkelijk werker voor 0,6 fte, met bijzondere aandacht voor het pastoraat.  
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 organisten bij toerbeurt werkzaam. Voor 12 uur per week is een 
interieurverzorgster in dienstbetrekking. 
Eind 2020 heeft Jan Bras afscheid genomen als administrateur van het college. Vanwege de 
coronapandemie heeft nog geen passend afscheid kunnen plaatsvinden. Jan is opgevolgd door Tim 
Bras. 
 
Kerk en coronacrisis 
Begin 2020 werd duidelijk dat de internationale corona pandemie dusdanig ernstig was dat een groot 
deel van het openbare- en kerkelijke leven heel anders ingevuld moest worden. Ontmoeting en 
bijeenkomsten waren niet of nauwelijks mogelijk. Begin 2020 konden nog maximaal 30 kerkgangers 
de eredienst bijwonen. Later in het jaar was ook dit niet meer mogelijk. Erediensten vonden plaats 
met uitsluitend de aanwezigheid van predikant, organist, ouderling, vertegenwoordiging van de 
diaconie en koster. De diensten konden online via de kerkradio beluisterd worden. De verhuur van 
ruimten is nagenoeg stil komen te vallen. Bijeenkomsten voor gemeenteleden zoals 
vrijwilligersavond etc. konden geen doorgang vinden. De corona heeft een streep gezet door veel 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk dat zo wordt gewaardeerd en belangrijk is voor het onderhouden 
van de sociale contacten. 
 
Beheer en onderhoud Ter Coulsterkerk 
Er heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten is de 
geluidsapparatuur opnieuw ingeregeld. Aan de hand van een meerjarenplan is de Ter Coulsterkerk 
aan de buitenkant geschilderd. De ramen aan de zijkant van de kerk zijn voorzien van isolerende 
beglazing. Binnen in de kerkzaal is een nieuw AED apparaat geïnstalleerd. Aan de zuidkant zijn in 
overleg met de buren de bomen drastisch teruggesnoeid. 
In overleg met de speciale commissie zijn plannen ontwikkeld voor het opknappen van het de hal, en 
de omloop van de kerkzaal, inclusief kasten en tafels. 
 
Beheer en onderhoud Witte Kerk 
Met de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo is een overeenkomst gesloten waarbij het beheer, 
onderhoud, restauratie en de exploitatie van de Witte Kerk per 1 januari 2016 is overgedragen. 
Jaarlijks wordt het plan van de stichting m.b.t. exploitatie en begroting ter goedkeuring voorgelegd 
aan het college van kerkrentmeesters. De stichting heeft diverse reparatiewerkzaamheden verricht. 
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. 
 
Gebruik gebouwen 
De ruimten in de Ter Coulsterkerk en De Witte Kerk worden gewoonlijk intensief gebruikt door 
maatschappelijke en culturele instellingen en zijn populair voor de organisatie van concerten. 
Vanwege de coronacrisis is dit in 2020 voor een belangrijk deel stilgevallen. De inkomsten uit verhuur 
zijn in 2020 sterk verminderd t.o.v. voorgaande jaren. Voor zover in het begin van de crisis de 
ruimten nog wel konden worden gebruikt is een protocol voor bezoekers opgesteld en zijn 
maatregelen genomen m.b.t. extra hygiëne. 
 
Beheer woningen 
Het College van Kerkrentmeesters beheert twee woningen. Diverse werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden voor de woning De Hoghe Weijdt. De woning is geschilderd, op het dak zijn 
zonnepanelen geplaatst en in de tuin is de schuur vernieuwd. De woning Ypesteinerlaan is 
geschilderd. In 2020 is deze woning opnieuw tijdelijk verhuurd. 
 
Actie Kerkbalans 
Begin 2020 is de jaarlijkse Aktie Kerkbalans georganiseerd. Veel vrijwilligers brengen en halen 
honderden enveloppen op t.b.v. de vrijwillige kerkelijke bijdrage. Deze inspanning leidde tot een 
respons van ca. 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 twee antieke bijbels zijn gerestaureerd. De bijbels krijgen een passende plek in een nieuwe kast in 
de kerkzaal. Besloten is de stoelen in de Witte Kerk te verkopen. De opbrengst wordt gedeeld met 
het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk. Om in de behoefte aan ontmoeting te voorzien 
in tijden dat kerkgang vanwege corona niet of zeer beperkt mogelijk was, is de Ter Coulsterkerk  
enkele maanden 3 x per week in de ochtenduren opengesteld geweest. 
 
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. 
 


