
Jaarverslag 2017 van de Stichting Culturele Vrienden  
van de Sint Jacobus de Meerdere 

 
 

Het bestuur: 
Het bestuur bestond bij aanvang van dit verslagjaar uit 4 leden te weten: Joost van Iersel voorzitter, 
Elles van der Lubbe secretaris, Charles Ruijgrok penningmeester en Fred Klomp lid. Per  
In het verslagjaar werd 5 maal vergaderd en wel op 20 januari, 3 maart, 8 mei, 1 september en 
3 november. Deze vergadering vonden plaats op het kantoor van Charles, die ons telkens gastvrij 
ontving. 
 
Activiteiten: 
 
Mariakapel: Het verslagjaar werd door de bestuursleden van de Stichting grotendeels gebruikt voor 
voorbereidende werkzaamheden die tot doel hebben de Mariakapel grondig op te knappen. Vele 
plannen zijn de revue gepasseerd en verschillende gesprekken met deskundigen vonden plaats. 
Tevens werd het gemeentearchief geraadpleegd om de geschiedenis van de kapel in beeld te krijgen. 
Het bestuur hoopt in het komende jaar tot een definitief plan van aanpak en de daarop volgende 
uitvoering te komen, zodat de kapel weer een plaats wordt waar men zich thuis voelt bij Maria, onze 
hemelse moeder. 
 
Passieconcert: De Stichting heeft een bijdrage gegeven aan de financiering van het passieconcert dat 
op 11 maart werd gegeven door Cantemus Domino, het koor van de Sint Jacobus. 
 
Lezing: op 18 maart van het verslagjaar hield kunsthistoricus Martijn Pieters op uitnodiging van de 
Stichting een lezing, genaamd “bloed, zweet en tranen”. De lezing ging over de middeleeuwse passie-
iconografie van Dirk Bouts. De meer dan twintig aanwezigen waren hierover zeer te spreken. 
 
Sculptuur Lam Gods: De sculptuur, voorstellende het Lam Gods, dat werd gemaakt door kunstenares 
Tineke Nusink, is in dit verslagjaar tot voltooiing gekomen. Het prachtige kunstwerk is geplaatst in de 
opstand van het wijwatervat achter in de kerk. Het werd op zondag 14 mei door parochievicaris Ad 
van der Helm ingewijd. Een beeltenis van de sculptuur is gebruikt voor een gebedskaart die mede 
gebruikt werd door de Haagse Gemeenschap van Kerken in het kader van het jaar van de Reformatie 
 
Schilderijen: In het kader van het 60- jarig priesterschap van oud-pastoor Hofstede en het 25-jarig 
priesterschap van parochievicaris Ad van der Helm, werd op instigatie van de Stichting een tweetal 
schilderijen vervaardigd van de geestelijken. Deze schilderijen, gemaakt door kunstenaar Arjan van 
Gent, zijn volgens goed gebruik geplaatst in de grote zaal van de pastorie te midden van hun vele 
voorgangers. De financiering werd mogelijk gemaakt door de donateurs en de Stichting in 
samenwerking met het parochiebestuur en de beheercommissie van de Sint Jacobus.  
 
Kerstkaarten: Aan het einde van het verslagjaar liet de Stichting nieuwe kerstkaarten maken van een 
foto van de kerststal van de kerk, tezamen met de afbeelding van de muurschildering van het 
kersttafereel. Deze kaarten werden aan het eind van de missen verkocht. 
 
De bestuursleden van de stichting kijken terug op een jaar, waarin naast het afsluiten van het grote 
project, de sculptuur van het Lam Gods, vooral veel werk werd gestoken in het voorbereiden van 
herinrichting van de Mariakapel. In het komende jaar hoopt de stichting deze plannen te kunnen 
realiseren.  
Dat kunnen we echter niet alleen. De stichting is de donateurs die in het afgelopen jaar een bijdrage 
gaven, daarom erg dankbaar. Wij spreken de wens uit dat we ook in het komende jaar, mede door 
steun van vele vrienden, ons werk kunnen voortzetten. 
 
4 januari 2018 
Elles van der Lubbe, 
secretaris 


