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In dit nummer van Het Boshuis Nieuws komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

➢ Het Corona virus 

➢ Activiteiten vallen stil 

➢ Werkzaamheden vrijwilligers 

➢ Bezetting Het Boshuis 

➢ Inning donateur gelden 

➢ Belastingaftrek 

➢ Tot slot 

Het Corona virus 
Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u van het bestuur van de Vrienden van het Kerkgebouw in 
Klarenbeek deze nieuwsbrief. 
We kijken terug op een vreemd en bizar jaar; een jaar waarvan we in het begin, zo in januari/februari nog geen 
notie hadden wat er ons te wachten stond. 
Half maart brak het onbekende en erg vervelende corona virus uit. We gingen op advies van president Rutte in 
een sociale Lockdown.  
Niemand wist hoe dit onbekende virus, ontstaan in China, bestreden moest worden en daarom volgde er een hele 
reeks van maatregelen: het handen schudden en omhelzen mocht niet meer, maar 1,5 m afstand van elkaar 
houden, in de ellenboog hoesten, zoveel mogelijk de handen wassen, neus snuiten in een papieren zakdoek. Bij 
koorts, keelpijn, verkoudheid of kortademigheid: je laten testen. 
Iedereen werd gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven, thuis te werken, alleen boodschappen te gaan doen. 
Heel Nederland was in shock; scholen gingen dicht, de zorg in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen raakte 
overbelast, men kon het werk nauwelijks of niet meer aan. 
Het aantal sterfgevallen door het virus liep snel op en mensen die het virus wel overleefden hadden maanden 
later nog te kampen met vervelende bijverschijnselen. 
Omdat zoveel mogelijk contacten vermeden moesten worden, raakten veel mensen in een sociaal isolement, met 
name ouderen en alleenstaanden, voor hen was en is nog steeds het alleen zijn bijna ondraaglijk. 
Niet alleen de ouderen hadden en hebben het nog steeds moeilijk, maar ook veel jongeren en scholieren missen 
het samen komen en het contact met medestudenten. Lessen worden nog steeds veelal online gegeven. Carnaval 
werd gecanceld en de kermis ging ook al niet door. Ook jongeren gaan door een moeilijke periode. Het corona 
virus houdt ons allen in zijn greep; alles is anders en je vraagt je af of we ooit nog weer terug kunnen naar meer 
normale omstandigheden. 
Toch zijn er lichtpuntjes: door de vele testmogelijkheden kan het virus snel worden getraceerd en daardoor kan 
erger worden voorkomen. 
En er gloort gelukkig licht aan het einde van die lange tunnel: er is begonnen met vaccineren en dit zal ons, mits 
de Britse variant geen roet in het eten gooit, hopelijk binnen afzienbare tijd meer vrijheid geven. 
DUS: HOUD VOL en HOUD MOED!! 
 
Activiteiten zijn bijna allemaal stilgevallen 
Door het corona virus vielen heel veel activiteiten stil. 

➢ De optredens van diverse koren, o.a. Mondolia, het Oosterhuuzens Dialectkoor, het Russisch/Georgisch 

koor 

➢ De Paasbrunch 

➢ De maandelijkse gebedsvieringen 

➢ De Eucharistievieringen maandelijks op de woensdagmorgen 

➢ De vrijwilligersavond 

➢ Open monumentendag. 

Toch konden er nog bepaalde activiteiten wel in Het Boshuis plaatsvinden: 



                          
 
 
 

 

➢ Uitvaarten en condoleances, onder bepaalde strikte voorwaarden 

➢ Het gebruik van de familiekamer 

➢ Enkele koren konden corona proef blijven oefenen 

➢ De aangepaste Allerzielenviering (bakkie troost) 

➢ Vergaderingen op kleinere schaal konden ook doorgang vinden. 

 
Werkzaamheden vrijwilligers enz 
Gelukkig konden de vrijwilligers op de dinsdagochtenden hun werkzaamheden in en om Het Boshuis en op het 
kerkhof blijven uitoefenen. Daarvoor zijn wij hen dan ook zeer dankbaar! 
Op de nieuwgebouwde voorraadruimte op het kerkhof zijn zonnepanelen geplaatst; het resultaat hiervan is al na 
enkele maanden merkbaar. 
Het plan is om in de zitruimte van de familiekamer airco te installeren, omdat de aanwezige ventilatoren bij 
extreme hitte nauwelijks verkoeling brachten. 
 
Bezetting van Het Boshuis 
Een opsomming van het gebruik van Het Boshuis in 2020: 
➢ De familiekamer is 69 dagen in gebruik geweest. (2019:70 dagen) 
➢ 13 uitvaarten (2019: 12x) 
➢ 4 keer is de aula gebruikt voor opbaren (2019: 8x) 
➢ 8 keer is er een condoleance geweest (2019: 14x) 
➢ 1 huwelijken (2019:8x) 
➢ De Beuk werd 8 keer verhuurd (in 2019:54x) voor vergaderingen of oefenavonden voor koren. Daarnaast 

maakt het koor Spirit ook bijna wekelijks hiervan gebruik. De koren hebben vanwege corona nauwelijks 
gebruik gemaakt in 2020 van de Beuk. 

➢ Zaal de Kastanje werd 5 keer verhuurd (in 2019 16x) voor diverse evenementen of voor andere doeleinden.  
➢ De plaatselijke geloofsgemeenschap heeft alleen in januari en februari hun gebedsdienst op de 3e zondag 

gehouden en ook de 1e woensdag van januari en februari een eucharistieviering in de Beuk. 

Zoals hierboven is weergegeven is Het Boshuis in 2020 vanwege de corona veel minder vaak bezet geweest dan 
ten opzichte van 2019. Dit heeft natuurlijk ook een hele grote impact op de inkomsten gehad in 2020. En zolang 
de loc down duurt en de maatregelen niet worden versoepeld, zal dat ook dit jaar voelbaar worden. We mogen 
ons gelukkig prijzen dat onze familiekamer er is en dat daarvan gebruik gemaakt wordt. Evenals de Kastanje 
voor uitvaarten. Hierdoor en mede door de gelden van de donateurs teren we niet onverantwoord snel in op 
onze liquide middelen en kunnen we onze vaste lasten blijven voldoen. Echter we hopen zoals iedereen, dat de 
maatregelen in het voorjaar kunnen worden versoepeld, zodat er weer evenementen worden georganiseerd en 
daarmee gepaard gaande inkomsten voor Het Boshuis. 
 
Inning Donateur-gelden 
Ook dit jaar zullen de donateur-gelden weer automatisch worden geïnd van die donateurs, die ons hiervoor 
hebben gemachtigd. Daarnaast zijn er ook diverse donateurs die de bijdrage zelf aan ons overmaken. We zijn 
heel blij dat de donateurs ons trouw blijven, want met deze bijdragen kunnen we de exploitatie mede in stand 
houden. We kunnen altijd nieuwe donateurs gebruiken, dus als u in uw omgeving iemand weet die nog geen 
donateur is, probeer deze dan enthousiast te maken.  
 
 
Belastingaftrek 
Vele donateurs geven hun (jaarlijkse) bijdrage aan Het Boshuis als een eenmalige gift. Dat is niet zo gunstig voor 
de aftrek van de belasting. Het zo geschonken bedrag komt, samen met eventuele andere giften, pas voor de 
belastingaftrek in aanmerking als het meer is dan één procent van het inkomen minus hypotheekrente. En dan 
alleen nog het gedeelte daarboven. Bij een inkomen van veertigduizend euro en een gift van vijfhonderd euro 
mag je dus maar honderd euro aftrekken. Dat levert slechts vier of vijf tientjes ‘voordeel’ op. 
Twee honderd euro belasting besparen bij een schenking van vijfhonderd euro kan als je deze bijdrage 
schriftelijk vastlegt en ten minste vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt. 
Zo is bij hetzelfde inkomen en een gift als in het rekenvoorbeeld, het fiscale voordeel geen vier of vijf tientjes, 
maar kan dit al dit jaar oplopen tot 250 euro. 
 
 
Tenslotte 
Door het wegvallen van veel activiteiten viel er ook een aanzienlijk deel van de inkomsten van Het Boshuis 
weg. Wij willen u dan ook vragen uw donaties aan Het Boshuis te blijven bijdragen, zeker in deze financieel 
moeilijke periode.  


