STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

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 (weer) niet gegeven. We hebben onze beslissing zo lang
mogelijk uitgesteld, maar gezien de oplopende ziekenhuis- en IC-opnames
hebben we besloten om ook dit jaar (helaas) de Vriendendag geen doorgang te
laten vinden. Het kerkje is zodanig klein dat verantwoorde afstand houden tot
elkaar niet tot de mogelijkheden behoort. Toch willen we u op de hoogte houden
van onze activiteiten.
JAARVERSLAG 2021
Bestuurlijk:
 Het bestuur heeft dit jaar 1x (digitaal) vergaderd. Huishoudelijke zaken
hebben we via een WhatsApp groep geregeld.
 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 het al eens eerder geconstateerd, maar het aantal Vrienden
neemt in aantal af. Hadden we in 2019 nog 100 Vrienden, in 2020 waren
dat er nog 95 en in 2021 zijn er dat nog 81. Gelukkig vallen de
opbrengsten
Activiteiten 2021:
 Het Kaarsenfeest 2020 is niet doorgegaan vanwege het COVID-virus.
 Er hebben dit jaar 2 burgerlijke huwelijken in ons Kerkje plaatsgevonden,
ondanks de coronamaatregelen.
 De Protestantse Gemeente Maasbracht heeft tijdens de Lijdenstijd geen
gebruik gemaakt van ons Kerkje door de coronamaatregelen.
 Het kerkje is tweemaal verhuurd; eenmaal aan de orgelkring EchtSusteren en eenmaal voor een concert.
 We hebben dit jaar meegedaan aan Open Monumentendag. Al met al ±
60-65 bezoekers.
 Het inmiddels traditionele kaarsje branden is vanwege Corona niet
gehouden.
 Onder leiding van ons bestuurslid Peter Ros heeft de jaarlijkse
geldwervingsactie weer plaatsgevonden onder onze Vrienden met een
financieel iets teruglopend, maar in aantal fors teruglopend resultaat.
Hadden we in 2019 op de kop af nog 100 Vrienden, liep dat in 2020 terug
naar 95, in 2021 hebben we nu nog 81 Vrienden. De opbrengst liep terug
van € 3.845,00 in 2020 naar € 3.631,00 in 2021. Was de gemiddelde
opbrengst in 2020 € 40,47 in 2021 bedroeg dat € 44,83.
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:
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 De werkzaamheden rondom de renovatie van het Jan van Steffeswertplein
zijn nog niet begonnen en staan nu voor het begin van het tweede
kwartaal in 2022 gepland.


Er is dit jaar geen groot onderhoud verricht. Mede door het Corona virus is het
heel moeilijk om aannemers te vinden die de geplande
onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. De werkzaamheden dulden echter
wel enig uitstel.

Plannen voor 2022:
 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.
 Verleden jaar meldden we u dat we benaderd zijn door een bureau dat
gespecialiseerd is in het herbestemmen van monumentale
(kerk)gebouwen. Inmiddels heeft met dit kantoor Klement rentmeesters
uit Maastricht (digitaal) een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden.
Zoals hiervoor vermeld loopt het aantal Vrienden terug, zodat beide
besturen van mening zijn dat we naar eventuele alternatieve
inkomstenbronnen moeten zoeken. De overheid verstrekt subsidies voor
onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van monumenten.
Klement vraagt deze subsidie voor ons aan en zoals het er nu naar uitziet
krijgen we daar in februari bericht over en dan gaan we met dit kantoor
aan het onderzoeken en brainstormen over de mogelijkheden.
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
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 emailadres 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.
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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 2021
Jan van Dijk, voorzitter.
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