Stichting De Barchkerk in het Midden
Inleiding:
Midden in het dorp Barchem staat het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente plaatselijk
bekend als de Barchkerk. Het is meer dan een gezichtsbepalend punt voor ons dorp, het is
letterlijk het middelpunt. In 1859 besloten een zestal personen om op het kruispunt van
Barchem, Zwiep en de Bosheurne een kerkgebouw op te richten. In 1860 vond de
aanbesteding plaats en werd de bouw gegund aan W. Lensink. In oktober 1861 vond de
inwijding als kerk plaats. De Hervormde Gemeente te Barchem is onderdeel van de
Protestantse Kerk Nederland en beschikt uit dien hoofde over de ANBI status.
Het gebouw is nu een gemeentelijk monument. Monumentenwacht Gelderland inspecteert
jaarlijks de onderhoudsstaat van het gebouw.
In het jubileumjaar 2011 zijn er substantiële bedragen aangewend voor het onderhoud van de
buitenzijde van het gebouw. Zo is de haan, de bol en de wijzerplaat opnieuw verguld en is er,
daar waar het nodig was het voegwerk gerepareerd. Ook is de toren opnieuw geschilderd en
zijn de ramen opnieuw afgekit, zodat roestvorming van de ijzeren kozijnen voorkomen wordt.
Tijdens de jubileumactiviteiten in de maand oktober 2011 heeft heel Barchem kunnen
constateren dat het gebouw er weer prima bij staat.
Aanleiding
Het onderhoud in 2011 bedroeg ongeveer € 40.000 en is betaald door de Hervormde
Gemeente te Barchem. Van de Provincie is een subsidie ontvangen van ruim € 5.000. De
gemeente Lochem heeft een subsidie toegezegd van € 11.000. Aan deze bijdragen kunnen
geen rechten ontleend worden voor de toekomst. Op dit moment bestaat er dan ook geen
regeling op grond waarvan een bijdrage geclaimd kan worden en de verwachting is, dat er in
de toekomst ook geen regeling zal komen.
De Hervormde gemeente Barchem zal, zoals overal in Nederland, in de toekomst
geconfronteerd worden met een terug lopend aantal leden. Daarom zal het ook steeds lastiger
worden om gelden te reserveren voor het onderhoud.
Stichting
Op 21 september 2011 is er een stichting opgericht met als naam: De Barchkerk in het
Midden.
De doelstelling is: het behouden en stimuleren van cultuur in Barchem en omgeving door het
organiseren van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord en het in stand houden
van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Barchem, het oorlogsmonument ontworpen
door Pieter Starreveld staande voor voornoemd kerkgebouw en de stenen bank op de hoek
van de Lochemseweg, Ruurloseweg en Borculoseweg.
De stichting heeft de ANBI status.
Het bestuur bestaat uit de heren A. Ribbers, J.W.G. Korpadi en G.J. Stegeman.
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zullen in eerste instantie bestaan uit het organiseren van
culturele activiteiten in de Barchkerk en het werven van gelden voor onderhoud van de
Barchkerk. Het streven is om jaarlijks een vijftal culturele activiteiten van circa anderhalf á
twee uur te organiseren. Het uitgangspunt is de culturele activiteiten te organiseren zonder
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winstoogmerk. Voor de organisatie van het optreden en de openstelling van het gebouw
tijdens het optreden op de dag zelf zal gebruik worden gemaakt van vrijwilligers.
Het werven van gelden voor het onderhoud zal bestaan uit het werven van donateurs onder de
bezoekers van de culturele activiteiten en inwoners van Barchem. We denken hierbij aan een
jaarlijkse donatie van € 10 of meer.
Om zoveel mogelijk Barchemse inwoners als donateur te werven stelt het bestuur zich ten
doel aan te tonen, dat het kerkgebouw ook voor andere doeleinden geschikt is. Er zijn in 2012
en 2013 verschillende activiteiten georganiseerd (zie voor een toelichting de website
www.stichtingbim.com).
Financiering culturele activiteiten
De kosten voor de culturele activiteiten worden gedekt door de verkoop van toegangskaarten.
Voor een eventueel tekort zal het bestuur een of meerdere sponsoren dienen te vinden, die
zich garant willen stellen.
Werving van donateurs
Door middel van documentatie op de website van de stichting beoogt het bestuur donateurs te
werven. In de documentatie dient duidelijk te worden uitgelegd dat de ontvangen gelden
worden bestemd voor het onderhoud van het exterieur van het kerkgebouw. Het onderhoud
van het interieur blijft de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente. De ontvangen
gelden zullen conservatief worden belegd. In overleg met de Hervormde Gemeente zullen
deze gelden op basis van een meerjarig onderhoudsplan ter beschikking worden gesteld aan
de Hervormde Gemeente voor de financiering van (een deel van) het geplande onderhoud.
Het bestuur draagt zorg voor het innen van machtigingen en toezeggingen gedaan door
donateurs naar aanleiding van de huis aan huis actie in 2013.
Barchem, januari 2014
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