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Beste Vrienden, 

 
Het is een goede gewoonte, dat wij als bestuur jaarlijks verslag doen van onze 

activiteiten. Normaal gesproken doen we dat op de jaarlijkse Vriendendag, maar 
dat is ons dit jaar helaas niet gegeven. Het zal duidelijk zijn dat we onder de 
huidige omstandigheden geen Vriendendag konden organiseren. Desalniettemin 

willen wij toch graag ons verslag uitbrengen.  
 

JAARVERSLAG 2020 
 
Bestuurlijk: 

 
 Wim Nijessen heeft halverwege het jaar het bestuur verlaten. Na zijn 

vorige afscheid was Wim in 2018 weer teruggekomen in het bestuur, maar 
het werd Wim, gezien zijn leeftijd, toch allemaal wat teveel. Uiteraard 
hebben wij daar alle begrip voor. Wim heeft zich jarenlang ingezet voor 

ons kerkje en daar zijn we hem zeer dankbaar voor. We hebben van Wim 
op gepaste wijze afscheid genomen. 

 Ook hebben we afscheid moeten nemen van Dick Wink wegens zijn 
verhuizing naar Harkstede in Groningen. Hoewel Evelien niet in het 

bestuur zat heeft zij vele hand- en spandiensten verricht. Bij hun afscheid 
hebben zij een tweetal kunstwerken van de hand van Evelien aan het 
kerkje geschonken. Wij hebben die in dankbaarheid aanvaard. De 

kunstwerken hangen in het kerkje links en rechts en verbeelden 
“Stevensweert bij dag” en “Stevensweert bij nacht”.  

 Het bestuur heeft dit jaar 3x vergaderd. 
 Ook hebben beide besturen van de stichtingen rondom het Kerkje eenmaal 

gezamenlijk vergaderd. In de vergaderingen worden de plannen en de 

resultaten van beide stichtingen aan elkaar toegelicht.  
 We hebben als beide Stichtingen rondom het kerkje in 2019 contact 

gezocht met de Dorpsraad van Stevensweert, om in een gesprek te 
inventariseren wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Dit gesprek heeft 
inmiddels plaatsgevonden, maar de Dorpsraad verwees ons voor een 

samenwerking naar het Streekmuseum en de stichting Amici Insulae. Met 
beide besturen heeft er ook een overleg plaatsgevonden maar daar is niet 

een zeer bevredigend resultaat uit voorgekomen. 
 

Activiteiten 2019: 

 
 Na de Vriendendag van 2019 hebben we in december 2019 uiteraard weer 

onze medewerking verleend aan het jaarlijkse Kaarsenfeest op het Jan van 
Steffeswertplein in Stevensweert. Daar staat overigens ook een opbrengst 
tegenover. U ziet dat terug in de jaarrekening.  

 Er hebben dit jaar 5 burgerlijke huwelijken in ons Kerkje plaatsgevonden, 
ondanks de coronamaatregelen. Er zijn ook twee huwelijksceremonies 

geannuleerd. 
 De Protestantse Gemeente Maasbracht heeft tijdens de Lijdenstijd geen 

gebruik gemaakt van ons Kerkje door de coronamaatregelen. 

 Het kerkje is eenmaal verhuurd voor een tweetal concertjes op één avond.    
 In november is het inmiddels traditionele kaarsje branden gehouden. Een 

moment om even stil te staan bij overledenen en daar een kaarsje voor 
aan te steken.  
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 Onder leiding van ons bestuurslid Peter Ros heeft de jaarlijkse 

geldwervingsactie weer plaatsgevonden onder onze Vrienden met een 
financieel bevredigend, maar in aantal wel teruglopend resultaat. U ziet de 

cijfers in de jaarrekening.  
 

Onderhoudswerkzaamheden:  

 
Zoals inmiddels bekend worden restauraties en groot onderhoud uitgevoerd door 

de Stichting die eigenaar is van het pand. Zij laten ons het navolgende weten: 
 

 Er is inmiddels overeenstemming bereikt met de gemeente Maasgouw 

over de overdracht van de grond onder het bordes. Deze grond is door de 
gemeente Stevensweert in 1863 geschonken, maar dat is nooit kadastraal 

verwerkt. Een bevriende notaris zal dit tegen een schappelijk prijsje in 
orde maken. Daarnaast kopen we nu voor een symbolische euro per m2 
een stukje grond om een hellingbaan aan te kunnen leggen. De kosten 

van de hellingbaan neemt de gemeente voor haar rekening. De 
werkzaamheden zullen in de loop van 2021 uitgevoerd worden, tegelijk 

met de renovatie van het Jan van Steffeswertplein. 
 Er is dit jaar geen groot onderhoud verricht. 

 In de planning stond de (arbo-)trap binnen (voor het veilig kunnen bereiken van 

de boven constructie, alsmede de hemelwaterafvoeren. Deze werkzaamheden zijn 

helaas door problemen bij de aannemer (nog) niet uitgevoerd. 

 Voor 2021 staat de leibedekking, aanbrengen dakhaken en de reparatie van het 

torenkruis en dakbekroning op de rol. Hiervoor moeten nog offertes aangevraagd 

worden. 

 
Plannen voor 2020: 

 We begonnen in januari vol goede moed plannen te maken voor allerlei 
activiteiten die we rond het 200 jarig bestaan van het kerkje wilden 

organiseren, maar dat viel medio maart allemaal in duigen. Zodra de 
mogelijkheden daartoe weer ruimer worden, gaan we vol goede moed 
verder.  

 De in 2018 getoonde tekening van de eventuele uitbreiding van het kerkje 
heeft nog geen verder vervolg gehad. We wilden verleden jaar eerst de 

resultaten afwachten van het overleg met de dorpsraad, omdat we graag 
een wat breder draagvlak wilden creëren onder de bevolking van 

Stevensweert voor een alternatief gebruik van het kerkje. Zoals 
gememoreerd kwam daar onvoldoende respons uit. Vervolgens kwamen 
de activiteiten grotendeels stil te liggen door de corona perikelen.  

 In september werden we benaderd door een bureau dat gespecialiseerd is 
in het herbestemmen van monumentale (kerk)gebouwen. We gaan met 

dat bureau in gesprek om te kijken of zij iets voor ons kunnen betekenen, 
maar dat gesprek heeft ook nog niet kunnen plaatsvinden vanwege, u 
raadt het al, het COVID-19 virus.  

 
Website - Facebook: 

 Onze website wordt nog steeds regelmatig bezocht. Onder het kopje 
Agenda houden wij u op de hoogte van de activiteiten die in het Kerkje 
plaatsvinden, hoewel daar op dit moment weinig sprake van is. 

 Ook is er een pagina op Facebook. Daarop verschijnen ook regelmatig 
berichten van activiteiten, die in het kerkje plaatsvinden en/of hebben 
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plaatsgevonden. Als u op Facebook zit word dan vriend, dan kunt u onze 

berichten delen met uw vrienden en dat genereert dan hopelijk nog meer 
bezoekers.  

 Verder een oproep om, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, uw e-
mailadres aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden 
van onze  activiteiten.  

 
Tot slot: 

 
Beste Vrienden, ik wil u allen 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 en er zullen altijd 
onderhoudswerkzaamheden zijn, die niet voor subsidie in aanmerking komen.   

 
Naast u, als Vrienden van ons Kerkje, wil ik ook graag alle vrijwilligers bedanken 

die verbonden zijn aan beide Stichtingen. Zonder hun belangeloze inzet zouden 
wij alle activiteiten in het afgelopen jaar niet hebben kunnen realiseren.  
 

Stevensweert, 29 november 2020 
Jan van Dijk, voorzitter.   


