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Verslag over het jaar 2020 van het Witte Kerkje te Wieringerwaard 
 
Januari  Bestuursvergadering 
 
Februari Muzikaal optreden door het duo Bodhi en Titus met hun programma ‘Celtic  
  Roads’. Een goed gevulde kerk. Het publiek werd meegesleept door de vrolijke  
  Keltische klanken van de uitstekende muzikanten. 
 
Maart  Toen kwam de dreiging van de Covid epidemie en werd de lockdown  
  afgekondigd.  
 
Van de plannen en afspraken voor verdere culturele activiteiten (zoals o.a. het voor het 
najaar geplande feestelijke optreden van het Neva Ensemble uit St.Petersburg) bleek te 
moeten worden afgezien. Voorzichtigheid was geboden. En de tijdelijke verlichting van de 
lockdown betekende helaas niet dat er weer iets georganiseerd kon worden.  
 
Ook de jaarlijkse Donateursmiddag, die altijd wordt opgevrolijkt door muziek en/of goed 
verhaal, kon niet doorgaan. En dat terwijl wij als bestuur juist de donateurs tijdens deze 
middag willen danken voor hun financiële steun in ons streven het gebouw in goede staat te 
houden.  
 
De zorg voor het onderhoud en instandhouding kon ondanks de lockdown wel degelijk 
uitgevoerd worden. Aan alle verplichtingen werd voldaan. Inspecties (o.a.brand-) werden 
uitgevoerd, en de stand van onderhoud geregistreerd.  
 
Subsidieafpraken voor het onderhoud in de toekomst, in de jaren 2022 – 2027, werden 
gemaakt. Dat betekent dat voor het onderhoud  in die jaren aanspraak gemaakt kan worden 
op subsidie. De subsidie betreft uitsluitend de kosten voor ‘wind en waterdicht’ reparaties 
en –onderhoud.  45% van de hiervoor gemaakte kosten blijven voor rekening van de 
stichting. Dit percentage plus de kosten voor ‘binnen’ het gebouw moeten worden 
opgebracht door verhuur en donaties! 
 
De Hervormde Gemeente, huurder van het kerkje, heeft tijdens de lockdown haar diensten 
aangepast, met camera opgenomen en via internet toegankelijk gemaakt. Deze vorm bleek 
voor verrassend aantal mensen een uitkomst, zo konden in gezinsverband de diensten 
worden bijgewoond.  
 
Er hebben in 2020 4 uitvaarten vanuit het Witte Kerkje plaatsgevonden. 
 
 
 
 


