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Voorwoord
Geachte lezer, hierbij treft u aan het Jaarverslag 2019 van onze stichting “de Kerk in
Klooster” ook wel kort aangeduid met de “KiK”.
Wij willen u als belangstellende of als vriend, vrijwilliger of sponsor graag een globaal
overzicht geven over wat er vorig jaar zoal is gebeurd rond het werk van onze Stichting
“de Kerk in Klooster”. In het vorige jaarverslag konden we u vertellen over de
veranderingen die samenhingen met de overdracht van de Hof te Zande kerk naar onze
Stichting, waardoor wij nu al weer meer dan twee jaar het praktische beheer over deze
historische kerk mogen uitvoeren.
In het voorwoord van het vorig Jaarverslag vertelden wij u al over de noodzakelijke
herinrichting die nodig was voor het zo goed mogelijk kunnen exploiteren van het
kerkgebouw met het oog op de toekomst.
Zo werd 2019 eveneens een belangrijk jaar waarin concreet uitvoering kon worden
gegeven aan de meer uitgebreide ambitie die we als Stichting op ons hebben genomen.
De foto’s op de voorzijde van dit verslag laat de interieurwijziging in één oogopslag zien.
In dit verslag zullen we daar in het bijzonder bij stil staan, naast een aantal andere
werkzaamheden en activiteiten die hebben plaatsgevonden.
Het bestuur spreekt dan ook de verwachting uit met deze verandering qua interieur de
Hof te Zandekerk bij een breder publiek onder de aandacht te kunnen brengen en zo de
kerk een belangrijke rol te laten vervullen als het gaat om het bieden van een podium en
ontmoetingsplek voor kerk, (muziek-) cultuur in de samenleving.
Het bestuur van Stichting “de kerk in
klooster”,
dhr. Ger Groenewegen, penningmeester,
dhr. Bram v.d. Beek, lid,
mevr. Diana Suykerbuyk, voorzitter,
en dhr. Pieter Overduin, secretaris.
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Een terugblik:
Hierna komen de verschillende aspecten aan de orde die in 2019 van ons als
bestuur de aandacht vroegen en kregen.
1. De activiteiten in 2019
1.1.Concerten
- 20 januari, organiseerde Cultureel Hulst een concert van Klezmertrio Nesjama, in ons
kerkje.
- 16 februari, traden Manito en Monica Coronado, met Spaanstalige zang en muziek op
om de winterkou te verdrijven.
- 24 maart, brachten Pieter Overduin, piano en Louis Freund, tekst een muzikaal,
religieus- poëtisch programma.
- Op 6 april kon helaas wegens ziekte de folkgroep Merrow niet optreden. Begin 2020
kon dit gelukkig alsnog plaatsvinden.
- Op 30 juni concerteerden Harmonie St. Cecilia met op hun uitnodiging nog twee
harmonieën in de tuin van de Hof te Zandekerk.
-Vanwege de geplande werkzaamheden in de kerk verviel een concert in oktober.
Op zaterdag 14 december was er voor het eerst A festival of
Lessons and Carols.
Kerstconcert naar Engelse traditie, met medewerking van
@Hoc Singers uit Goes.

1.2. Overige culturele activiteiten:

- 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.
Bernardusfeest
Op 17 augustus zou het 12e Bernardusfeest plaatsvinden, een markt met o.a.
ambachten en een gezellig terras in de tuin van de Hof te Zande kerk. Althans dat was
de bedoeling, maar voor het eerst in al die jaren waren de vooruitzichten betreffende het
weer niet gunstig en durfden we het niet aan om de opbouw van het feest in gang te
zetten.
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Wintermarkt Op 15 en 16 november vond de alom bekende en gewaardeerde
Wintermarkt plaats, alles ten gunste van het
restauratiefonds voor de Hof te Zande kerk.
We mogen terugkijken op een goed verlopen
20e editie van de Wintermarkt in de Hof te
Zandekerk. De opbrengst was rond de €
1200,-. Rina van Vooren en Loes van der
Beek werden met een herinnerings-fotoalbum
bedankt voor hun trouwe inzet gedurende al
deze 20 jaren.
Zomeropenstelling
- Elke zondagmiddag in juli en augustus (en 1 sept.) behalve
18 augustus was er open huis van 14.00 – 16.00 uur voor bezichtiging of stiltemoment.
-14 september: de Open Monumenten dag stond in het teken van het thema De
Bevrijding.
‘s Avonds werd een lezing gegeven door schrijver Jan Vantoortelboom uit
Ossenisse en een concert door singer / songwriter / gitarist Wim Steenbakker. Dit
bleek een goede formule te zijn om zowel literatuur alsook muziek met elkaar te
combineren.
Overige (verhuur/gebruik door derden)
Evenals voorgaande jaren werd de kerk als officieel aangewezen trouwlocatie vele
malen gebruikt. Maar liefst 14 paren gaven elkaar het ja-woord. Veelal werd er nadien
ook een receptie gehouden in de kerktuin.
Ook in 2019 maakte Vereniging Willem Tell in mei gebruikt van onze kerkruimte en
waren er een aantal particuliere rondleidingen met een bestuurslid als gids.
2. Het kerkgebouw
Werkzaamheden 2019.

Dit jaar konden we eindelijk beginnen met deel ll van de
hoognodige restauratie van het dak (nieuwe leien), deze keer
het zuiddak en de dakruiter, herstel van de constructie-balken.
Half april zijn de steigerbouwers aan de slag gegaan en
daarna de timmerlieden. Het timmer- en schilderwerk aan het
torentje werd voortvarend uitgevoerd. Daarna kwamen de
dakdekkers aan de beurt.
Daarnaast zijn de goten vernieuwd van het zuid dak en de
consistorie. Wederom zijn de opdrachten voor het vernieuwen
van het dak (zuidzijde) en de dakruiter (torentje) gegaan naar
firma Jobse en van Kerckhoven.
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Overige werkzaamheden:
De buitenverlichting werd enigszins gewijzigd zoals het aanbrengen van verschillende
tijdklokken.
Bij een controle van de beide kachels in de kerk, kwamen we voor minder plezierige
feiten te staan. De aloude kachel in de consistorie werd afgekeurd en door een beter
exemplaar vervangen. De hoofdkachel in de kerkzaal had een gescheurde frontplaat en
is ook verholpen. In het nieuwe damestoilet is een elektrische verwarming geplaatst.
Het keukenblok is geheel afgewerkt, de elektriciteitsverbeteringen/vernieuwingen
overspanningsbeveiliging zijn ook aangebracht.
Wat betreft de verdere planning inzake onderhoud gebouw (interieur en exterieur)
werken we aan de hand van een meerjarenplan, waarin telkens worden meegenomen de
verschillende suggesties die ons vanwege Monumentenwacht worden aangereikt.
Eén en ander wordt altijd beoordeeld in samenhang met de (te) ontvangen subsidies
voor bepaalde projecten.
Herinrichting kerkruimte
Een korte impressie over de gang van zaken rond de werkzaamheden in de Hof te
Zandekerk.
In de week vanaf maandag 16 september begonnen we met een zestal vrijwilligers aan
de uitvoering van een behoorlijk project waar we uiteraard al een draaiboek voor hadden
gemaakt. De voorste zes banken aan weerszijden werden verwijderd. Daarna kon het
minstens zo zware werk aanvangen: het uitbikken van de stenen/betonnen vloer.
Er moest onder de vloer een grote buis worden aangebracht voor de aangepaste
luchtvoorziening voor de verwarming.
De zwarte stenen van het middenpad en het gedeelte voor het liturgisch centrum bleven
onaangetast en werden deels opnieuw waterpas gelegd.
In de daaropvolgende week werd de nieuwe betonvloer gelegd.
Daarna begonnen we met het uitvoeren van de volgende onderdelen:
Eerst het voldoende stofvrij maken van de ruimte.
Het opnieuw verven van de vier resterende banken aan weerszijden en het
aangebrachte paneel aan de voorzijde van de bankenrijen.
Het verbeteren en aanvullen van o.a. de verschillende elektra bekabeling voor de
nieuwe verlichting, i.p.v. 6 werden het nu 10 grote lampen van Italiaans disign.
Het opnieuw aanbrengen van de beide houten lambriseringen en plinten en het verven
ervan.
Het behandelen van de vloer in de banken en van de trap naar het balkon.
Het waar nodig repareren en opnieuw sauzen van plekken op de witte muren.
Overige innovatie:
Er werd een volledig nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft omdat de oude toch steeds
meer mankementen te zien gaf en om met het oog op de toekomst we betere apparatuur
nodig zullen hebben.
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Ook de verlichting werd vernieuwd om in tegenstelling tot nu de gehele ruimte beter te
kunnen verlichten. De ledverlichting gemonteerd bovenaan de balken verlevendigt de
ruimte waardoor het tongewelf kan worden uitgelicht.
We streefden er naar dat het voor de eerste kerkdienst van 10 november gereed zou
zijn, en inderdaad op zaterdag 9 november konden de nieuwe stoelen worden geplaatst
en de geluidsinstallatie getest.
Het eindresultaat: de nu gerealiseerde ruimte met een flexibele mogelijkheid van
variabele stoelopstelling e.d. biedt nieuw perspectief voor toekomstig gebruik ervan.
Zo kunnen de stoelen voor concerten in carré-vorm (met twee zijpaden) worden
ingedeeld of zoals bij huwelijken en reguliere kerkdiensten in twee blokken met het
middenpad zichtbaar.
Zoals we al schreven zijn we als stichting zeer tevreden over het resultaat van de
interieurwijziging van de Hof te Zandekerk. Het aantal comfortabele zitplaatsen kan
worden uitgebreid tot 60 exemplaren. Zo kunnen we in het schipgedeelte samen met het
aantal zitplaatsen in de resterende 8 banken nog altijd ca.110 mensen een plek bieden.
Van het gehele herinrichtingsproject is een gedocumenteerd foto dossier opgestuurd
naar de gemeente Hulst en over een gevonden grafsteen in de kerkvloer is na een
melding onzentwege een dagrapport opgemaakt door de Stichting Erfgoed Zeeland.
Deze steen zal later een goede plek in de kerktuin krijgen.
3. De kerktuin
De borders werden in het voorjaar zoveel mogelijk gereed gemaakt, nieuw boomschors
aangebracht en de paden opnieuw bedekt met schelpengrind. Het gazon heeft het goed
gedaan.
4. Overleg met derden
- Op 9 januari vond op het Stadhuis het jaarlijks overleg plaats met dhr. J. F. Mulder als
afgevaardigde van het comité van aanbeveling. Er werd gesproken over de eerste
periode nadat de Stichting de kerk als geheel is gaan beheren en over de plannen t.a.v.
de beoogde kerkherinrichting, en daarbij gesproken over de bezwaren die (tegen het
grotendeels verwijderen van de kerkbanken) door een aantal mensen waren ingebracht,
en waar de gemeente Hulst zich later dit jaar uiteindelijk over moest uitspreken. In mei
kwam gelukkig het verlossend woord en werd de vergunning definitief afgegeven.
-In mei heeft er overleg plaatsgevonden met bestuursleden van de Dorpsraad
Kloosterzande. Het leverde een zinvol gesprek op over onderwerpen als:
-het benoemen van zaken waarin we elkaar in de toekomst meer kunnen ondersteunen;
we informeerden elkaar over bepaalde ervaren overlast door een kleine groep jongeren
op de parking. Dit wordt overigens door de stichting als minder lastig ervaren en een
adequate remedie ertegen lag niet zo voor handen.
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Verder werd ons aangeboden om een artikel over de wat uitgebreide ambitie van de
Stichting KiK te verzorgen voor de Dorpsbrief en op hun website.
- Op 30 okt. was er een oriënterend gesprek met de archiefdienst van de gemeente Hulst
met het oog op een later te organiseren expositie over de geschiedenis van de Hof te
Zandekerk. Dit zal gecombineerd worden met een foto-expositie.
- Op 5 nov. waren een aantal bestuursleden aanwezig bij de door de gemeente Hulst
georganiseerde avond over Kunst en Cultuur. Dit bood een goede mogelijkheid om te
netwerken en de activiteiten bij sommige aanwezigen onder de aandacht te brengen.
- Wij hebben ook het plan opgevat om in de komende tijd de contacten verder aan te
halen met organisaties als Stichting Hulst Cultureel en de Stichting Behoud kerk
Hengstdijk.
5. Public relations
Via de inzet van de website, de beide Facebookpagina’s, het regelmatig publiceren van
onze concerten en overige activiteiten in de plaatselijke pers, de kerkbladen en op
verschillende website (o.a. VVV) en het distribueren van posters, trachten we zoveel
mogelijk bekendheid te geven aan het werk van de Stichting KiK.
Onze penningmeester verzorgt zeer regelmatig de Nieuwsbrief met daarin opgenomen
de actuele ontwikkelingen van de Stichting en met programma aankondigingen en een
oproep om ons als Stichting te steunen.
6. Vrienden van de Hof te Zandekerk (door Ger ??)
7. Wijziging in het KiK-bestuur
- Samenstelling Bestuur KiK. Na een periode van een klein jaar afwezigheid trad dhr.
May Evers weer naar voren om deel uit te maken van ons bestuur en werd hij opnieuw
voorzitter. Daarvoor nam penningmeester Ger Groenewegen het voorzitterschap a.i.
voor zijn rekening.
- Het corps van vrijwilligers:
Als bestuur proberen we regelmatig gepaste aandacht te schenken aan de groep van
vrijwilligers. Dit zal nu 2020 plaatsvinden, nadat de veranderde situatie na de
herinrichting al wat gewend is. Per werkterrein (kerkgebouw, schoonmaak,
tuinonderhoud, PR) wordt gezocht naar voldoende vrijwilligers, die het betreffende
bestuurslid kan ondersteunen bij zijn of haar deeltaak.

8. 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:
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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).
9. 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.
10. 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. Hun (firma-) naam is bij het door hen
gesponserde programma altijd vermeld.
Via de regionale Rabobank clubsupport is ook dit jaar een mooi resultaat binnengehaald
van meer dan € 400,- Met dank aan de stemmers.
© Stichting KiK/ Kloosterzande, maart 2020
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