Waarom meedoen aan de fotowedstrijd? Winnaar Gerrit te Vaarwerk over zijn deelname.
Vorig jaar was de eerste editie van de Kerkbalans fotowedstrijd ‘Jouw kerk in beeld’. Hoe is het nu met de
winnaar? Welk effect heeft de wedstrijd gehad? In gesprek met Gerrit te Vaarwerk, winnaar in de categorie
volwassenen.

“De workshop van Ramon Mangold trok me direct over de streep”
“Mijn vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn deelname aan de fotowedstrijd. Zij las erover in het
bisdomblad ‘Op Tocht’ en spoorde mij aan om mee te doen. Ik zag dat in eerste instantie niet zo zitten
maar werd al snel overtuigd door prijs die je kon winnen. De workshop van Ramon Mangold, die heeft me
over de streep getrokken!” vertelt Gerrit Te Vaarwerk.
De winnende foto
Gerrit kreeg advies van de redactieleden van zijn parochieblad bij het kiezen van de foto. “Als parochie
kiezen we ieder jaar een thema voor kerkbalans. Dit jaar was het thema ’de kerk beweegt’. Omdat ik
regelmatig foto’s maak voor de poster die we uitbrengen rondom kerkbalans, had ik een aantal foto’s
voorgesteld aan de redactieleden. Ik had meerdere foto’s voorgesteld die ik goed bij het thema vond
passen, maar deze werd unaniem gekozen en toen kon ik er niet meer omheen: dit werd de foto voor de
wedstrijd.” Het thema ‘bewegen’ zit ’m in de foto in de ontroering, een beweging die je als kerk ook wilt
maken.

“Redactieleden kozen unaniem; dit werd de foto voor de wedstrijd”
Aandacht in de kerk
Tijdens de start van kerkbalans in januari was ook de prijsuitreiking van de fotowedstrijd, alle winnende
foto’s waren op grote borden afgedrukt. “Iedere winnaar kreeg het bord van zijn foto mee naar huis”,
vertelt Gerrit. “Het grote bord heeft paar weken voor in de kerk gestaan. En volgend jaar in januari gaan we
het weer gebruiken om aandacht te vragen voor Kerkbalans 2019. Van gemeenteleden kreeg ik veel leuke
reacties op het bord voor in de kerk. En van het parochiebestuur kreeg ik felicitaties en bloemen.”
De winnende foto waarop een kaars wordt aangestoken ziet u bovenaan.
Ook meedoen aan de fotowedstrijd?
Doet uw kerk dit jaar ook mee met de fotowedstrijd? Door vanuit verschillende kerken, plaatsen en
kerkgenootschapen mee te doen aan de wedstrijd, geven we samen beeld aan de waarde van de kerk. We
zetten alle handvatten op een rij om als kerklid of als lokale kerk mee te doen. Lees hier alles over meedoen
aan de fotowedstrijd. Nieuwsgierig naar het werk van Ramon Mangold? Bekijk het hier.
U kunt dit artikel en bijgaande foto gratis downloaden voor overname in uw kerkblad met vermelding van:
tekst en foto: Team Actie Kerkbalans.

