
1 
 

                                               Jaarverslag 2020 Stichting de Kerk in Klooster 
 

                                   JAARVERSLAG 2020  
 
                                                  VAN                
 
                      STICHTING “DE KERK IN KLOOSTER”  

 

                         
                                     Uitgave van Stichting “de Kerk in Klooster” 
                                 
                                   Wm. de Zwijgerlaan 2/ 4587 CJ Kloosterzande. 
                                                          © jaarverslag 2020 



2 
 

                                               Jaarverslag 2020 Stichting de Kerk in Klooster 
 

Voorwoord 
 
Geachte lezer, hierbij treft u aan het Jaarverslag 2020 van onze stichting “de Kerk in 
Klooster”. 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 2018 was er alle aandacht voor de veranderingen die 
samenhingen met de overdracht van de Hof te Zande kerk naar de Stichting, waardoor 
wij nu al weer meer dan drie jaar het praktische beheer over deze historische kerk 
mogen uitvoeren. In 2019 was onze focus vooral gericht op de wijziging van het interieur 
van onze kerk. Met het oog op die verandering nodigden we in februari van 2020 
geïnteresseerden uit de omgeving uit om een kijkje te komen nemen. We brachten ook 
een nieuwe folder uit met daarin alle mogelijkheden voor verhuur en gebruik op een rijtje.     
Dit speelde zich allemaal nog net af voordat de coronapandemie (Covid-19) ook in ons 
land zich aandiende. Evenals in vele andere sectoren heeft ook onze (cultuur-) stichting 
er flink onder geleden en zagen we ons op een enkel concert na gedwongen om (bijna) 
alle activiteiten af te gelasten. Tijdens de eerste zgn. intellectuele lockdown hebben we 
ook mee gedaan met de landelijke actie Klokken van hoop. Maar ook dat hielp ons niet. 
Wel hielden we zo de hoop levend op betere tijden.  
Het was voor ons als bestuur vooral triest dat in 2020 voor de tweede maal op rij het 
Bernardusfeest moest worden gecanceld. Juist omdat er nogal wat voorbereidingen 
waren gepleegd en verschillende standhouders moesten worden afgezegd. Ook het 
tuinconcert door de Kon.Harmonie Cecilia moest tot twee keer worden afgelast.  
 
Het bestuur heeft via de regelmatig rondgestuurde Nieuwsbrieven het contact met u als 
vriend of bekende van de stichting zoveel mogelijk willen onderhouden. Ook via onze 
Facebookpagina’s en website konden we de mensen op de hoogte brengen van de 
actuele ontwikkelingen en een aantal impressies van werkzaamheden met sfeerbeelden 
publiceren.  
 
Met u en vele anderen uit o.a. de culturele sector zien wij reikhalzend uit naar een tijd 
waarin we voluit weer gastvrijheid kunnen bieden aan hen die in ons midden willen 
optreden en aan hen die daar van willen genieten.  
Het bestuur spreekt dan ook de verwachting uit dat zodra van versoepelingen sprake kan 
zijn, we de verandering van de Hof te Zandekerk (qua interieur) bij een breder publiek 
opnieuw onder de aandacht zullen brengen en zo Stichting de Kerk in Klooster - na een 
uiterst moeilijke periode voor ons allemaal - weer een belangrijke rol kan gaan vervullen 
als het gaat om het bieden van een podium en ontmoetingsplek voor muziek, kunst, 
cultuur en creativiteit in de samenleving.   
 
Was getekend, 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 2020 van ons als 
bestuur de aandacht vroegen en ondanks het feit dat sommige vergaderingen niet 
konden doorgaan, toch konden worden aangepakt.  
 
1. De activiteiten in 2020 
1.1.Concerten 
 

- Het jaar begon zo goed met een optreden op zaterdag 18 januari door de Folkband  
  Merrrow. 
- Zaterdag 15 februari 2020 Marjolaine et les Manouches, een niet onbekende en graag  
  geziene muziekgroep met een chanson programma, vertolkt o.l.v. Marjolein Polvliet. 
- Het concert van Windbroke (met Keltische muziek) volgde op 26 sept. met een 
gereduceerd aantal bezoekers.   

 
De zomeropenstelling gedurende 
een 9 tal zondagen. Aan de hand 
van eigen foto- en schilderij-
materiaal konden we een kleine 
expositie samenstellen. De 
middagen werden redelijk tot goed 
bezocht, ondanks de hitte. 
 
Gelukkig konden ondanks de 
beperkende maatregelen de (aantal ?) 
burgerlijke huwelijken en een paar 

kerkelijke verbintenissen worden gevierd. Veelal werd er nadien ook een receptie 
gehouden in de kerktuin met inachtneming van de voorschriften inzake de Covid-19 
bestrijding.  
 

1.2. Overige culturele activiteiten: 
Overige. Een aantal beoogde (vaste) activiteiten zijn noodgedwongen verzet naar 
2021.   
 
2. Het kerkgebouw  
Werkzaamheden 2020. Er zijn wat kleinere werkzaamheden uitgevoerd aan de 
buitenzijde van de kerk. Er is nieuw voegwerk aangebracht op enkele plekken en de fa. 
Schrijver heeft het ijzerelement vooraan het bovendak gerepareerd. Tevens werden er al 
voorbereidingen getroffen voor de restauratie van de nokgording, boven de consistorie. 
Dit zal in de originele vorm worden teruggebracht. 
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Qua interieur is door dhr. Miel van Troost een houten ambo aan de 
wand vervaardigd voor het tentoonstellen van de eerder gerestaureerde 
Engelse Bijbel en in eenzelfde stijl een lectuur/info/plank gemaakt.  
 
De stenen palen van het 
gietijzeren hekwerk en de 
beide ornamenten zijn 

gerepareerd. Het poorthek zelf bij de 
hoofdingang is opnieuw geverfd en de 
sierpunten zijn met bladgoud verfraaid. Zo 
kreeg de entree een waardig aanzien.  
 
Helaas was er dit jaar – na rustiger jaren- 
toch weer sprake van vandalisme en moest 
aan de zuidzijde een raampaneel worden 
vernieuwd. Ook het oude voorzetraam moest worden vernieuwd. Daarnaast werden een 
aantal afdaktegels van de steunberen bij de kloostermuur beschadigd. 
 
Overige werkzaamheden: 
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.  
 
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 en een aantal nieuwe planten zijn erbij gekomen, mede dankzij een goede 
sponsor.  
 
4. Overleg met derden  
- 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. Met de eerstgenoemde Stichting is al een overleg geweest en hebben we 
o.a. afgesproken om elkaars activiteiten in de eigen publicaties op social media te 
publiceren. Ook zal Hulst Cultureel een tweetal concerten uit hun programma in onze 
kerk laten uitvoeren.  
 
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 
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verschillende websites (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. De website zal in 2021 in een nieuw jasje 
worden gestoken. 
 
6. Het corps van vrijwilligers:  

Als bestuur proberen we regelmatig gepaste aandacht te schenken aan de groep van 
vrijwilligers. Dit zal – een jaar later dan bedoeld - nu in 2021 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. In dit jaar konden we 
in ieder geval weer rekenen op een 8 tal mensen die deel uit maakten van het gazon -
maaiteam en enkele vrijwilligers voor de tuinarbeid en de schoonmaak.  
 

7. Comité van aanbeveling 
Als Stichting kunnen we nog altijd een beroep doen op het comité van aanbeveling.  
Zo vindt doorgaans elk jaar een overleg plaats met het comité. De visie en 
werkzaamheden van het Stichtingsbestuur worden ondersteund door het comité 
van aanbeveling, bestaande uit:  
de heren J.F. Mulder (burgemeester van Hulst)  
Mr. J.M.E. Seijdlitz (ere notaris).   
C. de Hulster (directeur Rabobank),   
M. Vanden Bussche (burgemeester van Koksijde (B).  
 
8. 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 opgenomen overzicht.  
 
9. Sponsoren/ subsidieverstrekkers  
In het jaar 2020 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 werd indien van 
toepassing bij het door hen gesponserd programma altijd vermeld.  
 
Ten slotte is via de regionale Rabobank clubsupport ook in dat jaar een mooi resultaat 
binnengehaald van maar liefst € 277,46. Met dank aan de stemmers en de bank die het 
mogelijk maakte. 
                                        © Stichting KiK/ Kloosterzande, maart 2021 
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