
Jaarverslag 2019 van de Stichting Culturele Vrienden  
van de Sint Jacobus de Meerdere 

 
 

Het bestuur: 
Het bestuur bestond bij aanvang van dit verslagjaar uit 5 leden te weten: Joost van Iersel voorzitter, 
Elles van der Lubbe secretaris, Charles Ruijgrok penningmeester en Fred Klomp en Jos van der Lubbe 
leden. 
In het verslagjaar werd 5 maal vergaderd en wel op 8 februari, 8 maart, 19 juli, 21 oktober en 6 
december. Deze vergaderingen vonden plaats op het kantoor van Charles, die ons ook dit jaar weer 
gastvrij ontving. 
 
Activiteiten: 
 
Mariakapel 
In 2018 heeft de Stichting het plan opgevat om de Mariakapel te renoveren. Na zorgvuldig onderzoek 
kwam er een plan waar de Stichting heel enthousiast over was en nog steeds is. Enkele ideeën 
waren: 

− De bidstoelen van nieuwe bekleding voorzien en het monogram dat in de oude stoelen aanwezig 
is opnieuw aanbrengen. De houtconstructie van de stoelen restaureren. 

− Een nieuwe marmeren console aanbrengen waardoor Maria veel lager komt te staan en de 
bloemenvazen een betere plaats krijgen. De huidige console hoort niet bij de kerk. 

− Het Mariabeeld polychromeren.  

− De huidige kaarsenstandaards naar achteren verplaatsen en voor het Mariabeeld een tweetal 
lagere waxinelicht-standaards plaatsen, die voor iedereen bereikbaar zijn. 

− Het aanbrengen van een effenkleurige achterwand bekleding waardoor het Mariabeeld beter te 
zien is, zonder beschadiging van de achterwandschildering. Deze laatste hoort oorspronkelijk niet 
bij het ontwerp van de kerk en is later aangebracht, maar de waarde van dit tijdsdocument is 
ingezien.  

− De verlichting aanpassen. 
Dit plan heeft in eerste instantie toestemming heeft gekregen van alle betrokken partijen, te weten 
achtereenvolgens van de beheercommissie, de pastoraatgroep, het parochiebestuur, 
Monumentenzorg van Den Haag en aanvankelijk ook het bisdom (zie jaarverslag 2018). De kosten 
zouden vanzelfsprekend geheel door de Stichting worden gedragen. Echter, door een niet nader 
bepaalde reden is de finale toestemming bij het bisdom op een luttele vraag blijven hangen, 
waardoor de beheercommissie resp. het parochiebestuur zich alsnog hebben teruggetrokken. Na 
twee jaar van voorbereiden en intensief onderhandelen, lijken we weer terug bij af te zijn. De 
Stichting vindt het jammer en een gemiste kans. Het voornemen is nu om, zodra in de toekomst een 
mogelijkheid ontstaat om het project alsnog doorgang te laten vinden, de draad weer op te pakken. 
Gelukkig is wel toestemming verkregen om de bidstoelen op te knappen. Deze zullen hersteld 
worden en van nieuwe bekleding worden voorzien, met hetzelfde monogram van de broederschap 
dat al aanwezig is in de oude bekleding. Deze renovatie zal na begin januari 2020 een aanvang 
nemen. 
 
Folder: 
De Stichting heeft een nieuwe folder gemaakt met een beschrijving van alle belangrijke 
bezienswaardigheden in de kerk voor belangstellenden die de H. Jacobus bezoeken. Deze folder 
wordt in zes verschillende talen aangeboden. Voor de vertalingen werd en wordt gezorgd door een 
aantal bevriende kerkbezoekers die de betreffende taal machtig zijn. De folders worden in de kerk in 
een nieuwe standaard op de kast van de Stichting gepresenteerd. 
 
Kerstkaarten:  
Aan het einde van het verslagjaar verkocht de Stichting uit bestaande voorraad weer de bekende en 
zeer gewilde kerstkaarten.  
 



Tot slot: 
De bestuursleden van de Stichting kijken terug op een jaar, waarin veel werd overlegd over en 
gewacht op de finale goedkeuring van het bisdom voor de herinrichting van de Mariakapel. De 
uiteindelijke toestemming werd echter niet verkregen. De redenen hiervoor zouden alleen de kosten 
betreffen, die overigens geheel door de Stichting betaald zouden worden. Om die reden is het besluit 
van de beheercommissie en het parochiebestuur voor de bestuursleden van de Stichting niet 
begrijpelijk en als teleurstellend ervaren. In het komende jaar zal de Stichting desalniettemin haar 
best blijven doen voor het kerkgebouw van de Sint Jacobus de Meerdere en de daarbij behorende 
culturele evenementen.  
 
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 gegeven 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. 
 
14 januari 2020 
Elles van der Lubbe, 
secretaris 


