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JAARVERSLAG 2015 

 
Inleiding: 

 
Beste vrienden van ons Protestants kerkje in Stevensweert, 
 
Ik heet u, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van 
het Protestants Kerkje Stevensweert, van harte welkom op 
deze Vriendendag. Een speciaal welkom voor Piet van de 
Wetering, onze voormalige voorzitter. Tevens een hartelijk 
welkom voor Gerard Jonkman, die namens het bestuur van de 
Stichting Protestantse Kerk Stevensweert aanwezig is. De 
heren Adri Meijer en Machiel van der Plas zijn verhinderd, 
evenals Jan van Sandijk die in het buitenland verblijft.  
  
Machiel van der Plas is namens de kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Maasbracht benoemd tot bestuurslid 
van de Stichting Protestantse Kerk Stevensweert en binnen dat 
bestuur tot penningmeester, als opvolger van Jaap Kranenburg, 
die op 11 juni jl. is overleden.  
 
Helaas moet vandaag ook iemand verstek laten gaan. Onze 
penningmeester Wim Nijessen is na een verblijf in het 
ziekenhuis te Sittard, weliswaar weer thuis, maar is nog niet in 
staat hier vandaag aanwezig te zijn. Het hoeft geen betoog dat 
het hem zeer spijt dat hij verstek moet laten gaan, zodat hij 
niet zijn jaarlijkse financiële verslaglegging kan presenteren. In 
ons bestuurslid Peter Ros hebben wij echter een prima 
vervanger gevonden. Wim laat u allen groeten en hoopt 
spoedig weer in ons midden aanwezig te kunnen zijn. Tijdens 
de pauze laten we een aantal kaarten rondgaan met het 
verzoek daarop uw naam te vermelden, zodat wij hem vanuit 
hier hartelijk groeten en beterschap wensen.  
 
Het is een goede gewoonte, dat wij als bestuur jaarlijks verslag 
doen van onze activiteiten, hetgeen tot de taak van de 
voorzitter wordt gerekend. Ik voel mij daarbij echt een beetje 
een beginneling. U bent gewend dat Piet van de Wetering, de 
vorige voorzitter, hier uit het hoofd alle activiteiten van het hele 
jaar de revue liet passeren. Uw nieuwe voorzitter is dat niet 
gegeven, vandaar dat hij hier staat met een papiertje voor zich. 
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Wie weet, misschien als ik enige jaren ervaring heb opgedaan, 
dat ik het dan ook uit het hoofd kan, maar voorlopig moet u het 
even doen met een voorzitter die het jaarverslag meer 
voorleest dan voordraagt.  
 
Bestuurlijk: 

 
� Voor de eerste bestuursvergadering na de vorige 

Vriendendag kregen wij bericht van Anneke van der 
Veeken, dat zij om haar moverende redenen haar 
bestuursfunctie wilde neerleggen. Wij betreuren haar 
besluit, maar hebben haar keuze gerespecteerd en haar 
hartelijk bedankt voor haar inzet binnen ons bestuur.   

� Tijdens de eerste vergadering na de vorige Vriendendag 
heeft het bestuur mij benoemd tot voorzitter 

� In die eerste vergadering is ook unaniem besloten om Piet 
van de Wetering te benoemen tot ere-voorzitter van onze 
Stichting. Hoewel bestuurlijk dus niet meer actief mogen 
wij nog regelmatig een beroep doen op zijn kennis over 
ons Kerkje. Piet dank daarvoor.  

� Verder is door het bestuur Peter van Sandijk benoemd tot 
secretaris.  

� Op 23 januari hebben we met een etentje bij Chambor en 
aansluitend in ons Kerkje officieel afscheid genomen van 
Piet van de Wetering. U allen kent Piet, hij wilde persé niet 
op kosten van de Stichting een afscheid, dus dat hebben 
wij uit eigen zak betaald en hem en Dicky vrijgehouden. 
Wel hebben wij gemeend hem op kosten van de stichting 
een paar flesjes wijn te mogen geven, voor zijn enorme 
inzet voor ons Kerkje in de afgelopen jaren. Vanwege het 
feit dat zij Piet menig uurtje heeft moeten missen, hebben 
we zijn vrouw Dicky een bosje bloemen gegeven.  

� Gezien de vele functie- en naamswijzigingen hebben we 
nieuw drukwerk laten maken. Ook heeft de folder een 
opfrisbeurt gehad. U heeft deze inmiddels waarschijnlijk 
op uw tafel gevonden. 

� Er hebben twee vergaderingen plaatsgevonden tussen de 
beide besturen van de stichtingen rondom het Kerkje. 
Afgesproken is dat we in de toekomst gaan bekijken hoe 
we beide besturen efficiënt naast elkaar kunnen laten 
functioneren. De Stichting Protestantse Kerk Stevensweert 
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als eigenaar van het gebouw en de Stichting Vrienden van 
het Protestants Kerkje Stevensweert als exploitant.  

 

Activiteiten 2015: 

 
� Uiteraard hebben we weer onze medewerking verleend 

aan het jaarlijkse Kaarsenfeest hier op het plein in 
Stevensweert. 

� Er hebben dit jaar 6 burgerlijke huwelijken in ons Kerkje 
plaatsgevonden en 1 oecumenisch kerkelijk huwelijk.  

� Traditioneel heeft de Protestantse Gemeente Maasbracht 
tijdens de Lijdenstijd gebruik gemaakt van ons Kerkje.  

� Op zaterdag 30 mei hebben we meegedaan aan de 
ouverture Mater Mosa in het kader van de Maas Biënnale, 
in de vorm van het luiden van de klok. Op deze dag zijn 
door alle kerken langs de Maas, te beginnen om 09.00 uur 
in Pouilly-en-Bassigny (de bron van de Maas) en eindigend 
om 18.00 uur in Hoek van Holland. Met dank aan ons oud-
bestuurslid Jan Tiekstra, die namens ons de klok van ons 
Kerkje heeft geluid.  

� De werkgroep Stroming heeft diverse activiteiten 
ontplooid, w.o. lezingen, workshops, concerten, een 
expositie en de eerste zondag van november gelegenheid 
gegeven tot het aansteken van een kaarsje, om iemand of 
meerderen te gedenken, respectievelijk een moment van 
bezinning in acht te nemen.  

� Onder leiding van ons bestuurslid Peter Ros heeft de 
jaarlijkse geldwervingsactie weer plaatsgevonden onder 
onze Vrienden met een zeer bevredigend resultaat.  
 

Restauratiewerkzaamheden (binnen het meer jaren 
restauratieplan 2013 – 2018): 
 

� Dit jaar is de elektriciteitskast volledig gemoderniseerd. 
� De voordeuren met de hardstenen drempel zijn geheel 

vernieuwd. 
� Als gevolg van het plaatsen van de nieuwe deuren wordt 

er ook een nieuw alarmsysteem aangelegd. Tevens 
hebben we het bestaande onderhoud van het alarm 
uitbesteed aan een goedkopere leverancier.  
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� Voor volgend jaar stonden nieuwe ramen gepland, maar 
deze restauratie hebben we naar voren gehaald en deze 
zijn al in 2013 vervangen. Dit betekent dat er volgend jaar 
geen grote bedragen uitgegeven hoeven te worden. In 
2017 en 2018 staan dan nog het onderhoud aan de 
dakgoten, het orgel en last but not least de scheur in de 
muur op de planning. Daarvoor moeten we toch nog 
rekening houden met zo’n 10 tot 15.000 euro. 
 

Interieur: 
 

� Als er een evenement was, waarbij de stoelen niet in het 
Kerkje aanwezig konden zijn, mochten wij altijd gebruik 
maken van de garage van het pand gelegen naast het 
Kerkje. Omdat dit pand inmiddels is verkocht, zijn we onze 
opslagplaats kwijt geraakt. Hoewel de stoelen op zichzelf 
heel mooi waren, hadden zij als nadeel dat ze niet 
stapelbaar waren. Dit heeft ons doen besluiten nieuwe 
stapelbare stoelen te kopen, zodat als de stoelen de kerk 
uit moeten, het vervoer een stuk eenvoudiger is 
geworden. De voormalige stoelen hebben we tegen een 
aardige prijs nog weten te verkopen.  

� Toen de houten stoelen uit het kerkje waren bleek dat de 
houten lampen erg nadrukkelijk het interieur bepaalden. 
Na enig wikken en wegen hebben we vervolgens besloten 
nieuwe lampen aan te schaffen. U kunt straks het 
resultaat aanschouwen. Wij hebben een oproep gedaan 
een nieuwe bestemming te vinden voor de oude lampen 
die uit de voormalige Hervormde Kerk van Maasbracht 
komen. Tot op heden zijn er echter geen ideeën 
aangedragen. 

� De keuken heeft een opknapbeurt gekregen met een 
speciaal woord van dank aan ons bestuurslid Rob Cuijpers. 
Een man met twee rechterhanden.    

� In de vernieuwde keuken is ook het serviesgoed 
vernieuwd.  

� Er is een nieuw systeem van ophanging aangebracht voor 
het houden van exposities. De aanwezige vitrinekasten 
stonden daarbij in de weg. In de vitrinekasten lagen oude 
Statenbijbels, liedboeken, prenten en foto’s. De 
klimatologische omstandigheden in ons Kerkje zijn niet 
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optimaal voor dergelijke oude kostbare boeken. In overleg 
met ons, heeft de eigenaar van het Kerkje, de Stichting 
Protestantse Kerk Stevensweert, de betreffende boeken, 
prenten en foto’s in bruikleen afgestaan aan het 
Streekmuseum in Stevensweert. Zij zullen in het 
Streekmuseum te gelegener tijd een speciaal plaatsje 
inruimen binnen hun museum voor deze kostbare stukken. 
De klimatologische omstandigheden in het museum zullen 
er toe bijdragen dat de Statenbijbels nog een lang leven 
beschoren zijn. 

� Het Avondmaalstel en de twee collectezakken met steel, 
die ook in één van de vitrinekasten stonden, krijgen nog 
een nieuwe plaats in een apart vitrinekastje in ons Kerkje.  

 
Website: 

 
� Onze website is meer dan 10 jaar oud. Tijdens de 

ingebruikname een prachtige site met voor toentertijd 
nuttige informatie. Heden ten dage doet de site ietwat 
oubollig aan, reden waarom we besloten hebben een 
nieuwe site te laten ontwerpen. Iets strakker en moderner 
en niet onbelangrijk; gemakkelijk te onderhouden.  

� Heide Marie Fischer, tevens lid van de werkgroep 
Stroming, heeft de site nieuwe stijl grotendeel voor haar 
rekening genomen. Zij moet daar ontzettend veel tijd in 
hebben gestoken, want het resultaat is in één woord 
schitterend. Heide Marie Fischer is ook bereid gevonden 
het onderhoud van de site voor ons te doen.  

� Als de techniek ons niet in de steek laat, dan kunnen wij u 
nu een indruk geven van deze nieuwe site.  

o Site laten kijken 
� In ‘t verlengde van deze nieuwe website zijn wij van plan 

u volgend jaar regelmatig op de hoogte te houden van de 
activiteiten die wij in ons kerkje zullen organiseren. Peter 
Ros heeft bij uw binnenkomst geïnformeerd naar uw e-
mailadres met als doel te besparen op de steeds duurder 
worden portokosten.   
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Tot slot: 

 
Beste Vrienden, ik wil u allen danken voor uw aanwezigheid, 
maar niet in de laatste plaats ook danken voor uw financiële 
steun in het afgelopen jaar. Zonder uw financiële bijdragen 
zouden wij ons Kerkje niet in stand kunnen houden.  
 
Ik wil u dan ook nadrukkelijk vragen om uw steun in de 
komende jaren. Een monumentaal Kerkje onderhouden (hoe 
klein ook) kost enorm veel geld. Natuurlijk wordt het groot 
onderhoud van overheidswege gesubsidieerd, maar er zal altijd 
om een eigen bijdrage gevraagd worden.  
 
Naast u, als Vrienden van ons Kerkje, wil ik ook graag alle 
vrijwilligers bedanken die verbonden zijn aan beide Stichtingen 
en aan de werkgroep Stroming. Zonder hun belangeloze inzet 
zouden wij alle activiteiten in het afgelopen jaar niet hebben 
kunnen realiseren. Dus graag een applaus voor uzelf en voor 
onze vrijwilligers.  
 
Ik dank u voor uw aandacht. We houden nu een korte pauze 
voor een 2e kopje koffie of thee en daarna zal Peter Ros u de 
cijfers van het afgelopen jaar presenteren.  
 
Stevensweert, 7 november 2015 

Jan van Dijk, voorzitter.  

  


