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2014
Het bestuur:
Het bestuur bestond bij aanvang van dit verslagjaar uit 8 leden te weten: Joost van Iersel (vz.), Elles
van der Lubbe (secr.), Charles Ruijgrok (penn.), Antoon Gaemers (lid), Marjolein Larive (lid), Bart
Groothuis (lid), Fred Klomp (lid) en Jos Laus (lid).
In januari liet Jos Laus weten niet meer actief bestuurslid te willen zijn. Hij zegde echter wel toe om
indien noodzakelijk beschikbaar te blijven voor advies.
In september gaf Bart Groothuis te kennen de werkzaamheden voor onze stichting niet meer te
kunnen combineren met zijn werk en gezin.
Het bestuur besloot de leeggevallen plaatsen niet op te vullen.
Het bestuur kwam in het verslagjaar 7 maal bijeen te weten op 13 januari, 17 februari, 30 juni,
11 augustus, 17 september, 13 oktober en 24 november.

Activiteiten:
De kerstactie van 2013 met als doel geld te werven voor de grote restauratie van het schilderij "de
aanbidding door de herders ” door Adriaan Bloemaert, hebben we in de eerste maanden van dit jaar
met succes afgerond. We haalden een bedrag van € 8940,- op door bijdragen van donateurs die o.a.
voor € 125,- één of meer van de 120 vakjes van het schilderij konden adopteren. Samen met het
uitgekeerde verzekeringsgeld was dit genoeg om het kerkbestuur in de gelegenheid te stellen
opdracht te geven voor de restauratie.
Op 24 september van dit jaar was de restauratie al een eind op streek. Het bestuur van de stichting
werd, samen met het kerkbestuur, in de gelegenheid gesteld om het schilderij in het atelier van
restauratrice Lisa Elbers in Utrecht te bekijken. Het verschil dat de alleen al de schoonmaak maakt,
werd toen al overduidelijk.
Vlak voor Kerstmis dit jaar kwam het prachtig gerestaureerde schilderij weer terug in de pastorie. Ter
afronding van deze actie hebben we ons beziggehouden met de voorbereidingen van een lezing over
Adriaan Bloemaert en het schilderij. Kunsthistoricus de heer W.J. Hoogsteder hebben we bereid
gevonden om deze lezing in januari 2015 te geven. Het bestuur kijkt met veel genoegen terug op
deze actie.
Bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van het college van diakenen van de kerk, lieten wij vier
antieke collectezakken met hun stokken restaureren. De zakken werden voorzien van een nieuw
binnen-en buitenwerk met franjes en kwast, de stokken werden geschrapt en opnieuw gevernist en
de busjes op de stokken werden vernikkeld. De gerestaureerde collectezakken hebben inmiddels
dienst gedaan en hangen aan de wand links van de preekstoel.
We startten dit jaar een langlopend project om de financiering van verschillende onderdelen van de
kerk en de pastorie te realiseren. Hiertoe is een vouwfolder gemaakt met foto’s van de betreffende
objecten. In het nieuwe jaar zullen we trachten telkens een onderdeel van deze folder aan te pakken.
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In september waren we aanwezig op de jaarlijkse kerkmarkt, waarbij elke aan de kerk verbonden
groep zich kon presenteren.
We gaven dit jaar een geldelijke bijdrage voor het opknappen van de ruimte in de pastorie die
gebruikt wordt door de kinder- en jongerenkatechese.
In november konden we het kerkbestuur melden dat wij bij gelegenheid van een bijzondere
verjaardag van een donateur een donatie hadden ontvangen voor de uitbereiding van het in
aanbouw zijnde altaarorgel. Dit orgel zal in 2015 geplaatst gaan worden.
In december hebben we ons bezig gehouden met het vervaardigen van kerstkaarten en
interieurkaarten van afbeeldingen van onze kerk. Deze kaarten werden op de dagen voor Kerstmis
verkocht en zijn nu doordeweeks bij de openstelling van de kerk verkrijgbaar.
Conclusie:
Onze doelstelling om de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere te ondersteunen bij het onderhoud
en restaureren van onderdelen van de kerk en de pastorie, hebben we weer gestalte kunnen geven.
Maar ook voor het nieuwe jaar geldt dat kerk en pastorie onze aanhoudende aandacht vragen.
Vooral de verschillende objecten die in de genoemde vouwfolder worden beschreven, staan in de
komende tijd op ons lijstje.

Elles van der Lubbe
11 februari 2015
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