Jaarverslag 2015 van de Stichting Culturele Vrienden
van de Sint Jacobus de Meerdere
Het bestuur:
Het bestuur bestond bij aanvang van dit verslagjaar uit 6 leden te weten: Joost van Iersel (vz), Elles
van der Lubbe (secr), Charles Ruijgrok (penn), Antoon Gaemers (lid), Marjolein Larive (lid) en Fred
Klomp (lid). In januari liet Antoon Gaemers weten dat hij zijn functie in het bestuur van de stichting
zou beëindigen. In april nam het bestuur afscheid van Marjolein Larive. Beide leden zijn vanaf het
begin bij de stichting betrokken geweest. Wij hebben dan ook veel aan ze te danken.
Het bestuur besloot vooralsnog de leeggevallen plaatsen niet op te vullen.
In het verslagjaar werd 11 maal vergaderd en wel op 7 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april,
4 mei, 15 juni, 10 juli, 7 augustus, 25 september, 23 oktober en 1 december.

Activiteiten:
Ter afsluiting van de restauratie van het schilderij ”de aanbidding door de herders” van Adriaan
Bloemaert, werd door de stichting op 24 januari van dit verslagjaar een lezing georganiseerd,
gehouden door kunsthistoricus de heer W.J. Hoogsteder, over de schilder Adriaan Bloemaert. Na
deze lezing werden de certificaten van deelname uitgereikt aan de donateurs die de restauratie van
het schilderij mede mogelijk hebben gemaakt.
In januari werd gestart met het voorbereidende werk voor het vervaardigen van naamplaatjes bij
een aantal beelden in de kerk. Dit project zal in 2016 voltooid worden.
In de vergadering van 16 februari werd een begin gemaakt met het plan om het wijwatervat achter
in de kerk te laten restaureren. Met het beoordelen van offertes, het bespreken van de
werkzaamheden en het organiseren van dit project, is de stichting het hele jaar bezig geweest.
In december werd daadwerkelijk gestart met de kerstactie “restauratie wijwatervat” met als doel
gelden in te zamelen ter ondersteuning van dit project. Het gerestaureerde wijwatervat zal eind
maart 2016 in de kerk terugkeren.
In juli van het verslagjaar werd door de stichting een bijdrage gegeven voor het boekje van het
zangkoor van de kerk. Zij gaven dit werkje uit bij gelegenheid van hun 225-bestaan.
In augustus werd opdracht gegeven tot vervaardiging van een informatiekast achter in de kerk,
speciaal voor de stichting, naar ontwerp van bestuurslid Fred Klomp. Voor deze infokast werd
foldermateriaal gemaakt om donateurs te werven.
In september organiseerden we in de pastorie een lezing door kunsthistoricus Martijn Pieters met
als onderwerp “met Jacobus onderweg”. Deze lezing voldeed ruim aan de verwachtingen van een 20tal toehoorders.
In de vergadering van 25 september besloot het bestuur om naast de restauratie van het
wijwatervat, ook de beelden in de doopkapel te laten restaureren en schoonmaken. Hiertoe werd
een offerte opgevraagd en aan de hand hiervan de opdracht gegeven. De beelden zullen in de eerste
maanden van 2016 onder handen genomen worden. Tevens gaf de stichting de restaurateur van het
wijwatervat opdracht om ook de kaarsenstandaards bij deze beelden te restaureren.
In november van het verslagjaar konden we, mede door een grote gift van een donateur, een oud
zilveren kelk aanschaffen die oorspronkelijk tot het bezit van de parochie van Sint Jacobus behoorde,

maar in de zestiger jaren van de vorige eeuw was verkocht. Deze aanschaf ervoeren we als de kroon
op ons werk van de afgelopen jaren.
De bestuursleden van de stichting kijken terug op een heel actief jaar, waarin een aantal plannen kon
worden gerealiseerd en een aantal projecten werd voorbereid. Hierdoor konden we onze
doelstelling: het ondersteunen van het onderhoud van delen van de kerk en de pastorie, ook in dit
verslagjaar weer gestalte geven.
De stichting is de donateurs die in het afgelopen jaar een bijdrage gaven, erg dankbaar. Wij spreken
de wens uit dat we ook in het komende jaar, mede door steun van vele vrienden, ons werk kunnen
voortzetten.
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