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Gemeente draagt anderhalve ton
bij aan restauratiefonds Domkerk
Theo Kralt
De gemeenteraad van
Utrecht betaalt – eenmalig - 150.000 euro mee
aan de restauratie van de
Domkerk. Het geld is specifiek bedoeld voor het
herstel van natuurstenen
onderdelen en scheuren aan het koor van het
gebouw. De schade aan de
timpanen, pinakels, luchtbogen, waterlijsten en de
schoorstenen in dit deel
van de Domkerk is veroorzaakt door corrosie van
roestende ankers en andere
metalen onderdelen. In
totaal is voor dit onderdeel
van de restauratie 350.000
euro nodig.
De Domkerk gaat binnenkort
in de steigers zodat de geplande
werkzaamheden onder leiding
van Van Hoogevest Architecten
zo snel mogelijk kunnen beginnen.
De provincie, evenals de gemeente Utrecht door de PGU met dit
steunverzoek voor dit onderdeel van het restauratieproject
benaderd, betaalt er 175.000
euro aan mee. Het Citypastoraat
Domkerk en de Protestantse
Gemeente Utrecht zijn zeer verheugd over dit besluit van het
gemeentebestuur. Samen met de
bijdrage van de Rijksdienst voor

Frans Rozemond
“Als je bij het kerkelijk
bureau vrijwilliger wordt,
dan help je je eigen wijkgemeente”, zegt directeur
Frans Ritmeester van het
kerkelijk bureau van de
Protestantse Gemeente
Utrecht (PGU). Hij meent
het serieus. “Zonder hulp
van vrijwilligers zou het
kerkelijk bureau namelijk steeds meer geld gaan
kosten. Daar zouden de
wijkgemeenten dan voor
opdraaien. Terwijl in het
beleidsplan PGU juist is
afgesproken dat we minder gaan uitgeven.” Voor
een aantal klussen zoekt
Ritmeester nog een paar
enthousiaste mensen.
Voor welke klussen zoekt het bureau vrijwilligers?
“We zoeken vanaf september
speciaal iemand die kan helpen
bij het verwerken van de collecten en bestellingen van collectebonnen. Verder iemand die
de kerkbalans-toezeggingen bewaakt, automatische incasso’s
kan aanbieden bij de bank, acceptgiro’s kan afdrukken enzo-

Vrijwilliger worden?
Hebt u of heb jij belangstelling
voor vrijwilligerswerk bij het
Bureau PGU? Zie dan de advertentie elders in dit nummer van
Kerk in de Stad en/of neem contact op met Frans Ritmeester:
(030) 273 75 40 of bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.

Cultureel Erfgoed (RCE) hebben
de drie overheden een maximale
inspanning geleverd voor de restauratie van de Domkerk in de
jaren 2017-2022.

* Het koor van de Domkerk, voor
welk onderdeel in het restauratieproject 2017-2022 alleen al een
derde miljoen euro nodig is (foto
Maarten Buruma).

In totaal hebben de drie genoemde overheden 715.000 euro ter
beschikking gesteld. Omdat de
Domkerk volgens de geldende
regels de helft van het totaal
benodigde bedrag voor de restauratie – ruim anderhalf miljoen euro - moet bijdragen (zie
kader), dient de PGU uiteindelijk
zelf 565.000 euro mee te betalen
aan het grootschalige restauratieproject. Hiertoe zijn diverse
acties ondernomen.
Fondsen
In 2016 en 2017 hebben de vermogensfondsen Van Baaren Stichting, K.F. Hein Fonds, Insinger
Stichting, Maatschappij van Welstand, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Kattendijke
/ Drucker Stichting en Stichting
De Roos-Gesink al ongeveer
twee ton bijgedragen aan het
restauratiefonds. Enkele aanvragen zijn nog in behandeling.
De in april en mei dit jaar gehouden publieksactie Draag de
Dom heeft met ondersteuning
van bedrijven en 352 particuliere donateurs € 82.133 opgebracht. Zie Kerk in de Stad van
juli. Daarnaast heeft het Citypastoraat Domkerk besloten

Aandacht voor
de vijftig procent
eigen bijdragen
De Commissie Fondsenwerving Restauratie Domkerk
2017-2022 heeft bij de grootste kerkgenootschappen in
ons land aandacht gevraagd
voor de eigen bijdrageregeling
in restauratieprojecten. Voor
een groot aantal eigenaren
vormt de hoogte van de eigen
bijdrage namelijk een belangrijk obstakel voor handhaving
van duurzaam onderhoud en
exploitatie van hun kerk.

uit de positieve exploitatie 2015
en 2016 elk 50.000 euro, dus in
totaal een ton voor de restauratie van de Domkerk beschikbaar
te stellen.
De overige benodigde geldmiddelen komen uit de bestem-

mingsreserves die de afgelopen
jaren voor dit doel zijn opgebouwd.
Auteur is voorzitter van de Commissie Fondsenwerving Restauratie
Domkerk 2017-2022.

Dit aandachtspunt is door de
Utrechtse commissie tevens
voorgelegd aan de Vereniging
tot Bescherming Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) en
aan enkele andere organisaties
die op dit gebied een rol spelen. Bedoeling is, om te komen
tot een kleinere eigen bijdrage
van eigenaren van monumentale kerken voor onderhoud
en restauraties dan de nu
gehanteerde vijftig procent.

MINDER PERSONEEL IN VASTE DIENST BIJ PGU

‘Dankzij vrijwilligers blijft het
stedelijke werk betaalbaar’
over in totaal zestien fte - maar
ze hebben wel alle 44 personeelsrechten, een vakantiekaart,
kunnen ziek worden, etcetera.
Kortom: het is een ‘regelkantoor’
van de wijkgemeenten gezamenlijk. Het is nu eenmaal efficiënter
en goedkoper om taken samen
te doen, met één leverancier van
doen te hebben, enzovoort.”

voort. Daarnaast hebben we iemand nodig die inkoopfacturen
inboekt en de betaalopdrachten
voor de bank klaarzet. Voor het
stedelijke blad Kerk in de Stad
zoeken we iemand die de advertentieadministratie wil verzorgen:
vragen van adverteerders beantwoorden, facturen aanmaken en
versturen, enzovoort. Uiteraard
zorgen we ervoor dat mensen
goed worden ingewerkt en begeleid. Op de pagina hiernaast
staan de functies uitvoeriger
beschreven. In de meeste gevallen wordt het werk uitgevoerd
in het kerkelijk bureau in het
Johannescentrum in Overvecht.”
Hoezo hebben we eigenlijk een kerkelijk bureau?
Ritmeester: “Als in jouw wijkkerk
een bal door de ruit vliegt, regelt
het kerkelijk bureau PGU dat er
snel een betrouwbare glaszetter komt. Als je ’s zondags een
duit in het zakje doet, boekt een
PGU-administrateur de collecten
uit veertien kerkdiensten netjes
over naar het collectedoel. Er zou
geen jaarlijkse Actie Kerkbalans
mogelijk zijn zonder het vele
voorwerk door vrijwilligers en
medewerkers van het bureau
PGU. Om nog maar te zwijgen
van al die giften die moeten worden ingeboekt en verwerkt!”

* Frans Ritmeester, directeur
Bureau PGU: “De sfeer tussen vrijwilligers onderling is uitstekend en
dat willen we graag zo houden!”
Behalve voor kerkbeheer en
fondsenwerving zorgt het bureau
ook voor de correcte uitvoering
van werkgeverschap. Er zijn circa
44 betaalde medewerkers van
de PGU, waaronder kosters, beheerders, kerkmusici en bureaupersoneel. Die zijn niet allemaal
in full-time dienst - we praten

Gaan vrijwilligers ten kost van betaalde functies?
“Als Algemene Kerkenraad (AK)
zijn we trots op de vele vrijwilligers in de PGU”, zegt AKvoorzitter René van Bemmel.
“Het tijdperk dat we overal betaalde krachten hadden rondlopen, is echt voorbij. Veel kerkleden voelen dat aan. We kunnen
er niet omheen: de kerk krimpt,
inkomsten lopen terug, wijken
kiezen voor hun kerntaken. “
Bureau PGU
“Tegelijk kunnen we een kerkelijk bureau niet missen. De PGU
heeft als eigenaar en beheerder
van (monumentale) kerkgebouwen, als werkgever en als fondsenwervende instelling medewerkers nodig met specifieke
kennis en vaardigheden. Denk
bij voorbeeld aan arbeidsrechtelijke en kerkordelijke verplichtingen, het uitvoeren van de Actie

Kerkbalans, het overleg met
overheden en andere instellingen en het beheer van ingewikkelde administratieve processen.
Maar we kiezen er wèl voor om
meer vrijwilligers te zoeken die
hierbij kunnen helpen. Zo hebben we het in ons beleidsplan
afgesproken.”
Hoeveel vrijwilligers werken er nu
op het bureau?
“Momenteel zijn er negen vrijwil
li
gers”, vertelt Frans Ritmeester.
“Agnes Stekelenburg doet bureau- en archiefwerkzaamheden
en houdt de vakantiekaarten
van het personeel bij. Gerard
van der Rijst maakt het rooster
van kerkdiensten voor in Kerk
in de Stad en op de website.
Andreas Havinga is onze vrijwillige webredacteur. Joop van den
Brink, Cock Voorrips en Dieny
Prak helpen jaarlijks bij de Actie
Kerkbalans. Frans Rozemond
coördineert archiefwerk in de
wijken. En Albertine Verweij gaat
vanaf september het vrijwilligerswerk verder coördineren.
Daar zijn we heel blij mee, want
het is belangrijk dat vrijwilligers
een duidelijk aanspreekpunt hebben en dat je over en weer weet
wat je kunt verwachten. De sfeer
onderling is uitstekend en dat
willen we graag zo houden.”

