Jaarverslag 2018 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 1 juli
verwelkomde het bestuur Jos van der Lubbe als 5e lid. Jos heeft een ruime ervaring in het voormalig
parochiebestuur en de beheercommissie van de Jacobus. Zijn expertise is een welkome aanvulling.
In het verslagjaar werd 5 maal vergaderd en wel op 5 januari, 2 maart, 4 mei, 13 oktober en 16
november. Deze vergaderingen vonden plaats op het kantoor van Charles, die ons ook dit jaar weer
gastvrij ontving.
Activiteiten:
Mariakapel
Na een jaar van voorbereidingen konden Fred en Elles op maandag 5 maart een volledig bidboek
presenteren aan de beheercommissie omtrent de renovatie van de Mariakapel. Fred Klomp had voor
dit doel een prachtige maquette gemaakt die zeer verhelderend werkte. De beheercommissie
reageerde positief op ons voorstel.
Op zondag 15 april legden Fred en Elles de plannen voor aan de pastoraatsgroep. Ook zij waren zeer
positief over de voorgenomen veranderingen.
Hierna heeft de beheercommissie het bidboek ingediend bij het parochiebestuur.
Op 16 mei ontving de Stichting van het parochiebestuur het bericht dat zij onder bepaalde
voorwaarden, waaronder een garantstelling voor de kosten, akkoord zouden gaan. Per kerende post
heeft de Stichting die garantie aan het parochiebestuur afgegeven.
Hierbij zij opgemerkt dat de Stichting Instandhouding van de Jacobus de Meerdere zichzelf in 2018
heeft opgeheven. Omdat deze Stichting de renovatie van de Mariakapel zeer is toegedaan, hebben
wij van deze Stichting een substantieel bedrag ontvangen, dat derhalve voor dit doel zal worden
aangewend.
Het parochiebestuur heeft het bidboek ter goedkeuring voorgelegd aan het bisdom en aan de
Monumentenzorg van de gemeente. Op 10 oktober ontving de Stichting het bericht dat
Monumentenzorg akkoord ging en op 11 oktober werd melding gedaan van de voorlopige
goedkeuring van het bisdom, zij het dat laatstgenoemde een vraag had omtrent de bereidheid om
het genoemde bedrag uit te geven voor de kapel. Zoals in mei gesteld, garanderen wij dat het
benodigde bedrag volledig door de Stichting betaald gaat worden, zodat de parochie geen kosten
heeft. Deze vraag hoeft dus geen beletsel te zijn.
Aan het einde van dit verslagjaar was er nog geen uitsluitsel over de verwachte toestemming. Het
project gaat dus het nieuwe jaar in zonder zekerheid omtrent de uitvoering.
Bezoek:
Op 19 mei bezocht op onze uitnodiging, een delegatie van de kunstcommissie van de Kloosterkerk de
Jacobus de Meerdere. Zijn kregen uitleg over de werkzaamheden van onze Stichting. Vooral de
sculptuur in de doopvont werd door vicaris Ad van der Helm en de aanwezige kunstenares Tineke
Nusink uitgebreid besproken. Na afloop werd in de grote zaal van de pastorie onderling van
gedachten gewisseld over mogelijke culturele samenwerking. Alle aanwezigen vonden het een zeer
interessante en nuttige middag.

Lezing:
Op zaterdag 24 november organiseerde de Stichting een lezing, gehouden door medeparochiaan en
radio Maria medewerker Theo Parlevliet, over de Divina Commedia van Dante. Dit in het Italiaans
geschreven monumentale middeleeuwse dichtwerk beschrijft hoe de schrijver als pelgrim een
bekeringsreis maakt door de drie rijken van het hiernamaals: hel, vagevuur en hemel. Een 25-tal
belangstellenden luisterden naar een zeer boeiend verhaal, waarin participatie niet werd geschuwd.
Voor alle aanwezigen was het een zeer welbestede middag.
Kerstkaarten: Aan het einde van het verslagjaar verkocht de Stichting weer de bekende en zeer
gewilde kerstkaarten.
Tot slot:
De bestuursleden van de stichting kijken terug op een jaar, waarin veel werd gewacht op de
goedkeuringen van de betrokken instanties voor de herinrichting van de Mariakapel. In het komende
jaar hoopt de stichting deze plannen te kunnen realiseren.
Het bestuur van de Stichting is de donateurs die in het afgelopen jaar een bijdrage gaven heel erg
dankbaar. Wij doen ons uiterste best om de gegevens donaties zo goed mogelijk te gebruiken ter
verfraaiing van onze Jacobus de Meerdere. Wij spreken de wens uit dat we ook in het komende jaar,
mede door steun van vele vrienden, ons werk kunnen voortzetten.
21 januari 2019
Elles van der Lubbe,
secretaris

