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Woord vooraf
Geachte lezer, hierbij ontvangt u het Jaarverslag van onze stichting “de Kerk in Klooster”
ook wel kort aangeduid met de “KiK”.
Wij willen u als belangstellende, wellicht als vriend of vrijwilliger of sponsor graag een
overzicht geven van wat er in 2018 zoal is gebeurd rond het werk van onze Stichting “de
Kerk in Klooster”. Dit verslag gaven we als motto mee: “van Protestantse kerk naar Hof
te Zandekerk”. Daarmee willen we het moment markeren dat er voor onze Stichting
vanaf 30 januari 2018 een belangrijke wijziging heeft voorgedaan.
De Stichting “KiK” werd in het leven geroepen op 31 december 2007 en is vanaf die tijd
actief om de Kerk aan het laantje meer zichtbaar te maken voor een bredere kring van
belangstellenden.
Zij doet dit al die jaren al door dit unieke culturele erfgoed aan de vergetelheid te
onttrekken, met als oorsprong de aanwezigheid (vanaf de 12e eeuw) van Cisterciënzer
(leken-) broeders, die van groot belang zijn geweest bij het droogleggen en ontwikkelen
van o.a. dit deel van Zeeuws-Vlaanderen.
Door culturele activiteiten te organiseren in de vorm van o.a. concerten, exposities,
lezingen en het jaarlijkse Bernardusfeest konden ook inkomsten worden gegenereerd en
ontstond er een vriendenkring die het kerkje nog altijd een warm hart toedraagt.
Tot 30 januari 2018 viel het beheer van de kerk onder het college van kerkrentmeesters
van de Protestantse gemeente Oosthoek. In het jaar daaraan voorafgaand kwam het
idee naar voren om zo mogelijk de Protestantse kerk van Kloosterzande – met alle lusten
en lasten - over te dragen aan onze Stichting. Daar gingen intensieve besprekingen aan
vooraf. Begrijpelijk omdat deze verandering grote gevolgen zou hebben voor zowel de
Protestantse gemeente Oosthoek alsook voor onze Stichting. Maar uiteindelijk
resulteerde dit op 30 januari bij de notaris Stolker in het ondertekenen door beide partijen
van een akte van levering.
Het (toenmalig) bestuur van de Stichting is het college van kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente dank verschuldigd voor de getoonde moed om tot een goede
overeenkomst te komen, waarbij de Stichting ook voldoende vertrouwen heeft inzake het
in de naaste toekomst zo goed mogelijk beheren van het eeuwenoude kerkgebouw.
Om nu deze transitie ook in de naam van de kerk te markeren is het bordje Protestantse
Kerk vervangen door Hof te Zandekerk. Dat neemt niet weg dat de Protestantse
gemeente Oosthoek, als voorheen haar kerkdiensten om de week in onze kerk kan
blijven verzorgen.
Stichting “de Kerk in Klooster” is zich terdege bewust van de uitdaging om het
voortbestaan van de Hof te Zandekerk in goede banen te leiden en zoals u uit het
vervolg van dit jaarverslag zult kunnen opmaken, doet zij er alles aan om door
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activiteiten en verhuur aan derden (denk aan huwelijken) en door het doen van een
beroep op subsidies de kerk in een goede conditie te houden.
Om de kerk ook aantrekkelijker te maken en de multifunctionaliteit van het gebouw te
vergroten, bestaan er al vanaf begin 2018 plannen om het interieur enigszins te wijzigen.
Dit heeft nogal wat voeten in de aarde. Door verschillende factoren is er in 2018 helaas
vertraging opgetreden alvorens er een definitieve vergunning door de gemeente Hulst
wordt verleend. Stichting de “KiK” gaat er vooralsnog vanuit dat er voldoende goede
argumenten zijn aangedragen dat het mogelijk moet zijn om de voorste 6 banken uit het
schipgedeelte te verwijderen, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om de ruimte
efficiënter te kunnen gebruiken. We denken m.n. aan receptie mogelijkheden, exposities,
betere indeling voor de wintermarkt-activiteit en een meer flexibele opstelling van de
stoelen met beter zitcomfort (zie ook onder & 2.2.).
Zo hoopt het bestuur van Stichting “de Kerk in Klooster” een meer eigentijdse en
doeltreffende invulling te kunnen geven aan haar doelstellingen:
- het kerkgebouw een bredere uitstraling geven en breed toegankelijk maken voor
kunst en cultuur.
- het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het cultuurhistorisch
erfgoed en
- het bevorderen van de cultuurparticipatie ofwel het kerkgebouw (weer) centraal
stellen in de belevingswereld van o.a. de bevolking van Oost Zeeuws-Vlaanderen
en daarbuiten.
In Nieuwsbrief 4 werd per bestuurslid aangegeven wie welke terrein onder zijn/haar
hoede heeft: May Evers als voorzitter droeg zorg voor de communicatie, concerten
en het Bernardusfeest; Helge van Drongelen was secretaris (tot juni) en droeg zorg
voor tentoonstellingen; Ger Groenewegen nog steeds onze penningmeester; Diana
Suykerbuyk organiseert mede concerten en het Bernardusfeest en Bram v.d. Beek
en Ronny Poppe ontfermen zich o.a. over het onderhoud gebouw en de tuin. En
natuurlijk springen waar nodig vrijwilligers bij om een en ander te realiseren.
In het vervolg van dit jaarverslag hopen wij u een goed beeld te kunnen geven van
wat er zoal op onze weg is gekomen en de wijzigingen (qua bestuurssamenstelling
en vervolgrestauraties) die hebben plaatsgevonden. Bij voorbaat dank voor uw
belangstelling.
Mede namens het bestuur,
Dhr. Ger Groenewegen, penningmeester en voorzitter a.i.,
Dhr. Bram v.d. Beek, lid
Mevr. Diana Suykerbuyk, lid
Dhr. Ronny Poppe, lid
Dhr. May Evers en
Dhr. Pieter Overduin, secretaris.
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Een terugblik:
Hierna komen de verschillende aspecten aan de orde. Over het onderdeel transitie
kerkgebouw - van de PKN gemeente naar de Stichting - maakten wij in het
voorwoord daar al uitgebreid melding van.
1. De activiteiten in 2018
1.1.

Concerten
Op 24 maart trad op het Duo Alicante met populaire klassieke muziek.
Bij mooi weer trad de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia op 10 juni in de
kerktuin op.
Zij hadden twee gastorkesten meegenomen, de Harmonie de Fanfare
Vrijheid Eendracht en Muziekvereniging EMM. Zo ontstond er een zeer
gevarieerd programma.
Op 25 november was er een optreden door de Zeeuws-Vlaamse
Broeder Dieleman. Op een geheel persoonlijke wijze bracht hij sprekend en zingend - zijn liefde- voor Zeeuws-Vlaanderen onder
woorden.
Op 15 december vond als afsluitend gebeuren in de sfeervol verlichte
kerk het Kerstconcert plaats. Het koor “Corrente” verleende zijn
medewerking.

1.2.

Lezing.
28 oktober was voor de eerste keer een auteur uitgenodigd in de
persoon van Chris de Stoop om een lezing te houden. Dit naar aanleiding van zijn laatste twee boeken. Het verhaal over het leven van
vluchtelingen boeide de grote groep van aanwezigen. Een en ander
werd verlevendigd met een diapresentatie. Boekhandel Remortel was
hierbij aanwezig.

1.3.

Kunstweekend Kloosterzande
In het weekeinde van 26/27 mei werd de Hof te Zandekerk weer
ingericht met kunstwerken. Dit bracht weer heel wat mensen op de been.
Mooi om zo onderdeel te zijn van een jaarlijkse manifestatie van mooie
creatieve kunstuitingen.

1.4.

Bernardusfeest
Voor de 11e keer werd het jaarlijkse Bernardusfeest gehouden met een
knipoogje naar de stichter van de Cisterciënzer kloosterorde. Ook nu troffen
we het geweldig met het weer en was de opkomst bemoedigend te noemen.
Ook waren er van elders weer nieuwe kraamhouders die hun ambachtelijke
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waar uitstalden. Ook vonden mensen hun weg naar het kerkje om daar even
de serene rust te ademen.
1.5.

Wintermarkt
Op vrijdagavond 16 en zaterdagmiddag 17 november werd de traditionele
Wintermarkt gehouden. We waren bijna de tel kwijtgeraakt, maar het was
inmiddels voor de 19e keer dat naast de inzet vele vrijwilligers de initiatiefnemers Rina van Vooren en Loes van der Beek zich hiervoor hebben ingezet.
Terecht werden zij hiervoor op zaterdagmiddag even in het zonnetje gezet.
De opbrengst bedroeg dit jaar bruto € 1149,20. Hartelijk dank voor aller inzet.

1.6.

Zomeropenstelling
Al een aantal jaren is het gebruik om in de maanden juli en augustus de Hof te
Zandekerk op zondagmiddag een aantal uren voor bezichtiging open te
stellen. De ervaring is dat mensen (ook als toerist of als fietser) het waarderen
om bij toeval even binnen te wandelen en zich te verwonderen over de
schoonheid van de kerk of om een kaarsje aan te steken in de zogenaamde
viskandelaar. Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig om desgevraagd
iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen.

1.7.

Overige (verhuur/gebruik door derden)
▪ Burgerlijke huwelijken. In 2018 waren er maar liefst 14 huwelijken
die in onze kerk werden voltrokken. Ook was er een enkele keer
sprake van een (oecumenische) r.k. of protestantse huwelijksdienst.
▪ Vereniging Willem Tell. Het is al weer een tiental jaren goed gebruik
dat er op de jaarlijkse Koningschietingsdag in mei door de genoemde Vereniging er een korte dienst wordt gehouden. Daarin gaat of de
predikant of pastoraal werker in voor. Dit wordt door de deelnemers
en hun partners altijd zeer gewaardeerd wat ook aan de collecte
merkbaar is.
▪ Individuele rondleidingen. Ook dit jaar zijn er enkele aanvragen
geweest om het kerkje te mogen bezoeken. Het betrof hier veelal
mensen die een persoonlijke herinnering aan de kerk hebben en het
graag weer eens in de gerestaureerde status wilden bezichtigen.
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2. Het gebouw
-

2. 1. Belangrijkste aanbevelingen uit het reguliere inspectierapport van de
Monumentenwacht.
Op 12 juni werd de inspectie uitgevoerd. “ Door de stichting is aandacht
geschonken aan de aanbevelingen en zo zullen een aantal geconstateerde
gebreken waar een hersteladvies voor is afgegeven worden opgepakt bij de
komende restauratie van 2019. Andere beschadigingen zoals de gebladderde
verflaag in het interieur van de kerk werden verholpen.
De genoemde vervolgrestauratie zou eerst in april van start gaan, maar doordat er
met de aanvraag voor subsidie iets niet goed is gegaan, werd na enige tijd duidelijk
dat we pas in 2019 hiervoor in aanmerking zouden komen. Gelukkig waren zowel
de fa. van Kerckhoven alsook de fa. Jobse bereid om de werkzaamheden een jaar
op te schuiven.

-

2.2. Interne verbeteringen/aanpassingen
Hieronder mag zeker worden genoemd de beoogde herinrichting van de kerkruimte waar thans de banken staan. Zodra de vergunning is bekomen zullen 6 van
de 10 bankenrijen worden verwijderd. Verder blijven alle andere onderdelen
onaangetast. De vloer zal gelijk worden gemaakt met het stenen middenpad.
De voorzijde van de huidige voorbanken wordt verplaatst naar achteren.
De lambrisering zal in dezelfde stijl (van het oude houtmateriaal) worden
vervaardigd. Meer comfortabele stoelen zullen worden aangeschaft.
Om de vergunning voor deze interieurwijziging aan te vragen werd begin 2018 een
uitgebreid plan van aanpak door de fa. Fierloos Architecten opgesteld en later met
aanvullende onderbouwingen voorzien.
Van het SCEZ ontvingen we een positief advies waarna we ons met een officieel
verzoek tot wijziging interieurwijziging tot de gemeente Hulst konden wenden.
Het bestuur hoopt dat na behoorlijke vertraging in het najaar van 2019 een en
ander gerealiseerd zal worden opdat de toekomstige programmering veelzijdiger
kan worden omdat er meer mogelijkheden ontstaan in de gewijzigde kerkruimte.

-

2. 3. De vernieuwde toiletgroepen (D/H)
Dit was geen overbodige luxe. Nu kunnen we wat meer sanitaire luxe bieden
tijdens de activiteiten.

-

2. 4. Schilderwerkzaamheden entree kerk
Nu we toch bezig waren met de bovengenoemde ingreep, lag het voor de hand om
de entree aan te pakken. We kozen er voor om na de sombere bruine verftint nu
een prachtige dieprode (ossenbloed) verftint aan te brengen. Het Schildersbedrijf
De Schrijver heeft dit prima uitgevoerd.
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-

2. 5. Vernieuwing keukenblok
In de loop van 2018 is het keukenblok vernieuwd. Brugman keukens was onze
leverancier.

2.6. In het najaar is er spijtig genoeg door een baldadigheid een paneel van het
glas in loodraam boven de ingang ernstig vernield. De schade liep op tot ruim
- € 2000,- De verzekering dekte daarvan wel een groot gedeelte, maar we hopen
toch dat we hier voortaan van verschoond blijven. De fa. Glas Bewerkingsbedrijf
Brabant heeft het weer ambachtelijk in de oude staat teruggebracht.
-

-

2. 7. Elektriciteitsverbeteringen/vernieuwingen overspanningsbeveiliging is
Aangebracht.

3. De kerktuin
- O.l.v. Diana zijn we in het najaar aan de slag gegaan met het verder verfraaien van
de noord- en oostborder van de kerktuin. Eerst moesten deze grondig worden
schoongemaakt en compost worden opgebracht. Dankzij een gulle middenstander
konden er verschillende vaste planten en 100 bollen worden geplant. Middels
boomschors werden de border netjes toegedekt. Door de vaste gazonmaaiersgroep en het af en toe bespuiten van de grasmat kon de kwaliteit redelijk op peil
worden gehouden.

4. Wijzigingen in het KiK-bestuur
In de vergadering van 13 juni heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Mw.
Helge van Drongelen moest helaas haar functie als secretaris na bijna twee jaar
beëindigen. Later werd er tijdens een informeel samenzijn afscheid van haar
genomen. In haar plaats was dhr. Pieter Overduin bereid om opnieuw deze functie
per 1 juni op zich te nemen. In de eerste drie jaren van de Stichting KiK maakte hij
ook in deze functie deel uit van het bestuur.
In de vergadering van 6 juli deelde voorzitter dhr. May Evers mee dat hij na 10 jaar
bestuurslid te zijn geweest om persoonlijke redenen er toch mee wilde stoppen.
Het Bernardusfeest heeft hij nog wel mee helpen voorbereiden en uitvoeren. Ook
van hem werd tijdens een informeel samenzijn afscheid genomen. Fijn is om te
weten dat zowel mw. van Drongelen en dhr. Evers als vrijwilligers betrokken willen
blijven. Dhr. Evers is officieel per 1. 01 2019 uitgeschreven bij de KvK. De functie
van voorzitter wordt tijdelijk worden ingevuld door dhr. Groenewegen.
Ten slotte kon in de oktobervergadering dhr. Ronny Poppe na positieve voordracht
van het bestuur als nieuw lid van het bestuur worden welkom geheten. Dhr. Poppe
is vooral gevraagd om toe te treden vanwege zijn betrokkenheid bij het bedrijfsleven in Kloosterzande.
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5. Comité van aanbeveling
Als Stichting mogen we nog altijd een beroep doen op het comité van aanbeveling.
Zo vindt er elk jaar een overleg plaats met leden van het comité. De visie en
werkzaamheden van het Stichtingsbestuur worden ondersteund door een Comité
van aanbeveling, bestaande uit:
de heren J.F. Mulder (burgemeester van Hulst)
Mr. J.M.E. Seijdlitz (notaris).
C. de Hulster (directeur Rabobank),
M. Vanden Bussche (burgemeester van Koksijde (B). De band met het museum
Ten Duinen te Koksijde wordt als waardevol gezien omdat op die locatie de
geschiedenis van de voormalige Cisterciënzer abdij levend wordt gehouden.

6. Vrienden van de Hof te Zandekerk
In 2018 hebben we het vaste minimum bedrag van € 25,- losgelaten. Nu is het
voortaan aan de vrienden zelf om de inzet te bepalen. Hierdoor hopen we ook het
aantal vrienden wat te kunnen stimuleren. Het aantal bedraagt nu circa 45.
- Nieuwsbrief. Regelmatig ontvangen de vrienden van onze kerk een Nieuwsbrief
waarin ze worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en geattendeerd op de
komende programma’s.
- PR en contacten met derden: De concerten worden via een advertentie en meer
algemene aankondigingen zo breed mogelijk bekend gemaakt. De plaatselijke
pers en redacties van kerkbladen e.a. worden hierbij ingezet. Via posters worden
de concerten nog eens extra onder de aandacht gebracht.
Met derden: Het bestuur bezint zich erover om verdere contacten aan te gaan met
andere maatschappelijke instanties. Uiteraard is er een contactpersoon die
verbonden is met de kerkenraad van de Protestantse gemeente Oosthoek. Dit zal
tot 1 04 19 bestuurslid ds. Overduin zijn.
Verder zal er contact worden onderhouden met de Dorpsraad Kloosterzande. Ook
zijn er plannen om een speciale activiteit voor de jeugd (via school ’t Getij) te
organiseren.
- Sociale media: Website en Facebook. Via onze website worden de belangstellenden ook geïnformeerd en wordt daarbij ook extra informatie verstrekt over de
programmering. Soms verschijnt er ook een impressie van het een of ander.
Mensen kunnen ook via de website reserveren of contact opnemen met de
Stichting.
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7. Financiële paragraaf
Hiervoor verwijzen wij u naar de gegevens die zijn opgenomen op onze website
(www.stichtingdekerkinklooster.nl). Ga in het menu naar de rubriek ANBI en klik
door naar overzicht.

8. Sponsoren/ subsidieverstrekkers
In het jaar 2018 hebben wij als Stichting opnieuw een beroep kunnen doen op een
aantal instanties en bedrijven die als sponsor een substantiële donatie konden
geven bij het realiseren van bepaalde activiteiten en programma’s en van hen die
als subsidieverstrekker ons ondersteunden. Wij noemen hier in dankbaarheid….
1
2
3
4
5
6
7
8

Tandartspraktijk Groenendijk
Mattheeuws Supermarkt AH
Wauters Drankenhandel
Protestantse Gemeente Oosthoek
Gemeente Hulst
Bloemenhuis Elize
Kint elektrotechniek
Brugman Keukens

Voor het Bernardusfeest mochten we rekenen op een sponsering door de volgende
firma’s of winkeliers: Schoen en Co, het Kabouterke, bloemenhuis Elize, Wouters
drankenhandel, EHBO en banketbakker Goossen.

Optreden Kon. Harmonie orkest Sint Ceacilia op 10 juni
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